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1 Abstract 
The purpose of the study was to investigate the impact of different parameter combinations 
on the image quality of a wireless video transmission. To answer this, a literature study, 
quantitative experimental study using an algorithm that evaluates image quality and a survey 
of people who assessed the image quality were realized. These studies resulted in the 
parameter combinations examined having different effects on image quality. The result 
showed that it could be an advantage to use different parameter combinations at different 
conditions. For example, parameter combination UDP, H.264, 2.4 GHz is to prefer in an 
environment with small noises and in an environment with frequent noises the parameter 
combination TCP, H.264, 2.4 GHz is to prefer. 
The focus of the work has been to evaluate how the choice of different parameters affects the 
quality of a video transmission. The parameters were limited to a specific set of them, partly 
because they represent a reasonable selection of parameters and partly to reduce the 
complexity of the realized work. In the experimental study there was a problem in the usage of 
the algorithm that lead to misleading results for a certain parameter combination. 
 
Keywords: VMAF, Wireless Video Transfer, Image Quality, Compression Techniques, 
Transfer Protocol, Frequency Band 
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2 Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka vilken inverkan olika parameterkombinationer har på 
bildkvaliteten hos en trådlös videoöverföring. För att besvara detta har en litteraturstudie, 
en kvantitativ experimentstudie med hjälp av en algoritm som bedömer bildkvaliteten samt 
en enkätundersökning med hjälp av testpersoner som bedömt bildkvaliteten genomförts. 
Dessa studier resulterade i att de parameterkombinationer som undersökts visar olika 
inverkan på bildkvaliteten. Resultatet visade att det kan vara en fördel att använda sig av 
olika parameterkombinationer vid olika förhållanden. Till exempel bör man använda sig av 
parameterkombinationen UDP, H.264, 2.4 GHz i en miljö med lite störningar och i en 
miljö med mycket störningar är parameterkombinationen TCP, H.264, 2.4 GHz att föredra. 
Arbetets fokus har legat på att experimentellt påvisa hur valet av olika parametrar inverkar 
på kvaliteten hos en videoöverföring.  Ett begränsat antal av dessa har valts, dels för att 
dessa representerar ett rimligt urval av parametrar men även för att hålla nere 
komplexitetsgraden i det genomförda arbetet. Vid undersökningen med hjälp av 
algoritmen var det en komplikation som gjorde att resultatet med en viss 
parameterkombination blev missvisande. 

Nyckelord: VMAF, Trådlös videoöverföring, Bildkvalitet, Komprimeringstekniker, 

Överföringsprotokoll, Frekvensband 
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1 Introduktion 
Den upplevda bildkvaliteten hos en videoöverföring påverkas av olika valbara parametrar 
vilka specificeras av designern av ett videosystem. I introduktionskapitlet presenteras först 
bakgrunden till arbetet och de problemställningar som en designer av ett videosystem ställs 
inför, som till exempel tidsfördröjningar i videoöverföringen eller den upplevda 
videokvaliteten. Bakgrundsbeskrivningen leder fram till formuleringen av syftet med 
examensarbetet som i sin tur brutits ned i tre frågeställningar. För att begränsa omfattningen 
på arbetet har vissa begränsningar gjorts, något som beskrivs under omfång och 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med en redogörelse av dispositionen på resten av rapporten.  

1.1 Bakgrund och Problembeskrivning 
Examensarbetet är en del av utbildningen Datateknik, Inbyggda System om 180 
högskolepoäng vid Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet har utförts i samarbete med 
företaget Sigma IT Consulting i Jönköping. 
 
Sigma IT Consulting är ett konsultbolag som är en del av Sigma Group. Sigma grundades 
av Dan Olofsson år 1986 och hette då Sapia AB. År 1993 bytte företaget namn från Sapia 
AB till Sigma AB. Under åren har företaget gått igenom en rad olika förändringar, i början 
av 2000-talet arbetade Sigma endast inom tre olika affärsområden. Idag är Sigma ett 
ledande konsultbolag som har aktiviteter inom sex olika affärsområden: Sigma IT 
Consulting, Sigma Technology, Sigma Connectivity, Sigma Industry, Sigma Civil och Sigma 
Software [1]. 
 
Drönare är obemannade fordon och i samband med att teknologin blivit billigare har dessa 
börjat användas för andra ändamål än i militära sammanhang. Drönare kan vara 
självstyrande och ta beslut på egen hand eller ha en pilot som via en tvåvägskommunikation 
interagerar med drönaren. Återkopplingen från drönaren kan vara i vilken form som helst 
men oftast är den visuell. Professionella fotografer använder drönare för att ta foton från 
vinklar de inte kunde göra förut och medier har börjat använda drönare för att filma olika 
sportevenemang och publik. Drönare används även i farliga miljöer där det är riskabelt att 
skicka in en människa, till exempel vid inspektioner av högspänningsledningar eller på platser 
där luften är förorenad [2]. När en drönare styrs av en pilot är det viktigt att det inte blir för 
långa fördröjningar i videoöverföringen för att piloten ska hinna reagera på vad som 
observeras och agera i tid. Vid andra tillfällen kan bildkvaliteten ha större betydelse än 
fördröjningarna. Det finns många faktorer som kan leda till fördröjningar eller till och med 
omöjliggöra kopplingen mellan drönare och mottagaren av videosignalen. Under vissa 
omständigheter kan signalen störas ut av sig själv då den skickas iväg i olika riktningar och 
studsar på väggar och föremål vilket gör att mottagaren tar emot samma signal men vid olika 
tidpunkter och med olika signalstyrkor, se figur 1 för illustration. 
 

 
Figur 1. Illustration på hur en signal kan störa ut sig själv [2]. 
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Mobiltelefoner kan idag användas för att styra inbyggda system som smarta TV-apparater, 
fläktsystem, högtalare och de kan även användas för att styra en drönare. Beroende på 
vilket användningsområde används olika inställningar på parametrar som exempelvis 
överföringsprotokoll. 
Eftersom att det är relativt nytt att styra inbyggda system med hjälp av mobiler finns det 
fortfarande mycket att forska kring hur dessa parametrar ska ställas in för att uppnå bästa 
möjliga resultat. Eftersom videoströmning i realtid blir allt mer vanligt har denna studie 
tagits fram i samarbete med Sigma IT Consulting för att undersöka vilka parametrar som 
har en tydlig inverkan på bildkvaliteten i realtidsvideoströmning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken slags inverkan olika 
parameterkombinationer har på bildkvaliteten hos en videosignal vid en trådlös 
videoöverföring. För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. 
 
Parametrarna kan vara av två huvudtyper; dels kontrollerbara som exempelvis valet av 
komprimeringsteknik, dels okontrollerbara som exempelvis tjockleken och typen av en 
mellanliggande vägg. De parametrar som kommer att analyseras i detta arbete kommer att 
vara av den första typen. 

1)  Vilka parametrar inverkar på bildkvaliteten hos en trådlös videoöverföring? 

Förutom att identifiera de parametrar som inverkar på bildkvaliteten hos en videoöverföring 
är det av stor vikt att även kunna mäta och kvantifiera den erhållna bildkvaliteten. Därmed är 
studiens andra och tredje frågeställningar: 

2) Vilka mätmetoder finns för att mäta bildkvaliteten hos en videoöverföring? 

 

3) Vilken kvalitet på en videoöverföring kan uppnås beaktandes de parametrar och 

mätmetoder som identifierats? 
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1.3 Omfång och avgränsningar 
Arbetets fokus har legat på att experimentellt påvisa hur valet av olika parametrar inverkar 
på kvaliteten hos en videoöverföring. Experimentet har utförts i en normal miljö med olika 
typer av störkällor vilka till viss del kan ha påverkat slutresultatet. Som tidigare beskrivits 
finns det flera olika typer av parametrar som påverkar videokvaliteten. Ett begränsat antal 
av dessa har valts, dels för att dessa representerar ett rimligt urval av parametrar men dels 
för att hålla nere komplexitetsgraden i det genomförda arbetet. Utgående från detta 
ställningstagande har följande parametrar valts.  

 
• Komprimeringsteknikerna MJPEG och H.264 

• Transmissionsprotokollen UDP och TCP 

• Frekvensbanden 2.4 GHz respektive 5 GHz 

 

Hur och varför dessa valts beskrivs i kapitel 3. Ytterligare ett antal parametrar beskrivs 
kortfattat senare i rapporten, dock utan att implementeras.  
För att emulera den andra typen av okontrollerbara parametrar kommer olika nivåer av 
paketförluster och deras påverkan på bildkvaliteten att implementeras. 

1.4 Disposition 
Kapitel 1 Introduktion 
Under detta kapitel presenteras problembeskrivningen, tillsammans med syftet och 
frågeställningarna. 
 
Kapitel 2 Metod och genomförande 
Detta kapitel går in i detalj på arbetsprocessen och hur datainsamlingen har gått till, 
hur data har analyserats samt trovärdigheten hos resultaten i rapporten. 
 
Kapitel 3 Teoretiskt ramverk 
Under teoretiskt ramverk beskrivs teorin bakom den av Netflix framtagna algoritmen för 
automatisk bedömning av kvaliteten hos en videoinspelning. Det är denna algoritm som valts 
att användas för att besvara den tredje frågeställningen. 
 
Kapitel 4 Tekniskt ramverk 
Under tekniskt ramverk beskrivs ett antal av de olika parametrar som finns som påverkar 
videokvaliteten samt dessutom den hårdvara och de plattformar som utnyttjats under den 
experimentella delen av arbetet. 
 
Kapitel 5 Empiri 
I detta kapitel beskrivs det empiriska data som genererats, dels i form av primärdata från 
litteraturstudien, dels i form av sekundärdata från experimenten och från 
enkätundersökningen. 
 
Kapitel 6 Analys 
All insamlad empiri analyseras för att ge svar på frågeställningarna som fastställdes under 
kapitlet introduktion. 
 
Kapitel 7 Diskussion och slutsatser 
I det sista kapitlet diskuteras resultaten från arbetet samt ges förslag på vidare 
forskning inom problemområdet.  
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2 Metod och genomförande 
Denna studie har utförts med hjälp av en litteraturstudie, en enkätundersökning och ett 
experiment. För att bygga en grund som beskriver hur experimentet utfördes, identifierades 
och analyserades olika algoritmer som kan mäta bildkvaliteten. Samma arbete utfördes också 
för att identifiera och analysera de parametrar som har inverkan på trådlös videoöverföring. 
 
En litteraturstudie genomfördes då både den teoretiska och den praktiska kompetensen 
behövde byggas upp inför den experimentella delen. Litteraturstudien genomfördes genom att 
söka efter termer som "video transmission", "video quality measurements" och liknande i 
databaser som IEEE Xplore och DiVA. Även det andra valet av metod, att besvara den tredje 
frågeställningen med hjälp av ett experiment, är förståeligt och rimligt då arbetet genomförts 
på en ingenjörsutbildning. Ett helt teoretiskt uppbyggt examensarbete skulle också kunna ha 
genomförts men resultaten skulle då endast ha baserat sig på sekundärdata. Kvaliteten på 
valideringen av resultaten skulle då också ha varit lägre. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första och andra frågeställning Vilka parametrar inverkar på 
bildkvalitén hos en trådlös videoöverföring?  och Vilka metoder finns att mäta 
bildkvaliteten hos en videoöverföring? har en litteraturstudie genomförts. 
 
För att besvara studiens tredje frågeställning Vilken kvalitet på videoöverföringen kan uppnås 
beaktandes de parametrar och mätmetoder som identifierats? har experiment utförts där 
resultaten validerats med hjälp av en algoritm framtagen av Netflix [3] för att automatiskt 
kunna verifiera kvaliteten hos en videoöverföring. Men mer om denna algoritm under kapitlet 
teoretisk bakgrund. Eftersom Netflix algoritm är relativt ny valde också författarna till denna 
rapport att validera resultaten från experimenten med hjälp av genomförandet av en 
enkätstudie där deltagarna fick uppgiften att gradera kvaliteten på samma videoinspelningar 
som Netflix algoritm analyserat. Denna validering ökade också förståelsen och förtroendet för 
den nya algoritmen, både hos författarna av rapporten och kravställarna på företaget Sigma. 

2.2 Arbetsprocessen 
Det finns många olika sätt att hantera arbetsprocessen i ett examensarbete men författarna 
har valt att inte i detalj gå in på dessa och beskriva deras respektive för- och nackdelar då 
arbetets huvudbidrag inte har legat på att identifiera den "bästa" arbetsprocessen, om någon 
sådan nu går att identifiera. Istället har en enkel och rättfram metod valts som överskådligt 
hanterar de olika delarna i det genomförda arbetet [4]. En enkel, grafisk beskrivning av 
processen återges i figur 2. De olika delarna i processen gås kortfattat igenom under de 
följande underrubrikerna. 

 

 
Figur 2. Översiktlig vy över de fyra faserna och hur de kopplar till varandra. 

2.2.1 Formulera 
I formulera-fasen bestod arbetet delvis av att ta fram en modell som innehöll fyra olika 
punkter, nämligen Bakgrund, Problemformulering, Preliminärt syfte och Preliminär 
frågeställning där dessa sedan bearbetades tillsammans med handledaren på Jönköping 
University [4, s. 21]. 

2.2.2 Konstruera 
Under konstruera-fasen utfördes materialinsamlingen, där material togs fram genom en 
litteraturstudie utifrån arbetets syfte [4, s.13]. Målet med denna fas var att identifiera och 
analysera resultaten från liknanden forskningsarbeten för att bygga upp författarnas 
kompetens inför återstoden av examensarbetet. Vissa av resultaten implementerades också 
under den experimentella delen av arbetet. 
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2.2.3 Producera 
Efter datainsamlingen övergick arbetet till producera-fasen. I denna fas, som i det aktuella 
arbetet utgjordes av praktiska experiment och en kvantitativ enkätundersökning, genererades 
den primärdata som delar av resultaten baseras på. Indata till den här fasen kom från den 
föregående konstruera-fasen [4, s.13]. 

2.2.4 Leverera 
Under processens sista fas låg fokus på att finslipa rapporten samt förbereda olika 
presentationer av arbetet. Målet med denna fas är att knyta ihop det skriftliga arbetet med det 
muntliga för att sedan ladda upp rapporten på DiVA så att allmänheten kan ta del av arbetet 
[4, s.13]. 

2.3 Planering 
För att kravställarna från företaget Sigma skulle kunna följa studiens process användes 
verktyget Trello där den övergripande planeringen bröts ner till en detaljerad planering. 
Trello är ett verktyg som främst används för att organisera projekt. Verktyget visar både vilka 
uppgifter som behandlas och vilken person som arbetar med dessa, något som underlättar 
företagets möjlighet att följa processen [5]. Planeringen av arbetet inleddes med en 
tvåveckorsperiod där uppgifterna bestod av en detaljerad arbetsbeskrivning samt en deadline 
när uppgifterna skulle vara utförda. 
 
För att underlätta arbetet och fokusera på att göra rätt saker vid rätt tillfälle sattes en 
prioritering på varje uppgift där den med högst prioritering utfördes först. 
 
Genom Trello har arbetsprocessen delats upp i fyra delar: To do, In Process, To verify och 
Done. Detta hjälper användaren att hålla reda på vem som gör vad och när. Figur 3 visar ett 
exempel på hur detta kan se ut. 
 

 
Figur 3 Översiktlig vy av Trello 

2.4 Experimentell uppsättning 
En Raspberry Pi med en tillhörande kameramodul och Wifi-dongles användes i studien för att 
kravställarna på företaget Sigma skall kunna implementera resultatet från examensarbetet i 
en mobilapplikation, och sedan använda resultatet i Sigmas interna robottävling. För att 
kunna ta emot strömmade videor och mäta bildkvaliteten på dessa användes en Macbook Pro 
där GStreamer och den av Netflix framtagna algoritmen installerades. 

2.5 Datainsamling 
För att kunna utföra experimentet samt besvara frågeställningarna har både primär- och 
sekundärdata tagits fram med hjälp av litteraturstudier, experimentella studier och en 
enkätundersökning. Primärdata avser den data som forskaren själv har tagit fram medan 
sekundärdata är data insamlad från befintlig forskning [6]. Litteraturstudien gjordes först 
för att svara på frågeställning 1 och 2 samt lägga grunden inför experimentstudien och sist 
genomfördes enkätundersökningen för att validera resultaten från experimenten. 
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2.5.1 Litteraturstudien 
Litteraturstudien inleddes med att söka efter forskning med anknytning till det 
problemområde som beskrivs i denna rapport, nämligen att kvalitativt kunna jämföra olika 
parametrars inverkan på kvaliteten hos en videoinspelning. Studien genomfördes med hjälp 
av Google Scholar. Några sökfraser som användes var “Wireless”, “Streaming”, “Video”, 
”Impact of packet loss”, ”Video quality methods” och “Scientific report”. Google Scholar ledde 
oftast till IEEE Xplore och DiVA. Från dessa databaser inhämtades en stor del av underlaget 
till teoridelen i rapporten. Underlaget gav svar på första frågeställningen vilka parametrar 
som har inverkan på bildkvaliteten? vilka är: latens, fördröjning, paketförluster, 
komprimeringstekniker, bandbredd, överföringsprotokoll och paketens 
mottagningsanordning [7, 8, 9]. 
Litteraturstudien gav även underlag till andra frågeställningen Vilka metoder finns för att 
mäta bildkvaliteten hos en videoöverföring? vilka var: MSE, PSNR, SSIM, MS-SSIM, ADM2, 
MOVIE Index, VIF, PEVQ och VMAF [3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15].   

2.5.2 Experimentstudien 
Experimentstudien baseras på resultat från litteraturstudien. Experimentet begränsades att 
endast undersöka hur bildkvalitet påverkas av paketförluster, komprimeringstekniker, 
bandbredd och överföringsprotokoll. För att mäta hur bildkvaliteten påverkades användes en 
av de metoder som hittades utifrån frågeställning 2. Metoden som valdes är algoritmen VMAF 
från Netflix på grund av att den är lättillgänglig och att den har visat sig ge en bedömning som 
förhåller sig bättre till vad en människa skulle bedöma än andra liknande lösningar [3]. 
Experimentet påbörjades med att sätta upp en Raspberry Pi med en tillhörande 
kameramodul.  Olika scripts för varje parameterkombination skrevs i programmeringsspråket 
Python. Scripten användes för att strömma videorna med GStreamer samtidigt som de 
sparades ned i Raspberrien utan någon komprimering för att sedan kunna jämföras med hjälp 
av VMAF och den strömmade videon.

 
Figur 4 Uppsättning för experimentet med VMAF algoritmen. 
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2.5.3 Enkätundersökning 
Undersökningen genomfördes som en del av examensarbetet för att kunna validera 
resultaten från Netflix-algoritmen gentemot uppfattningen av videokvaliteten som den 
upplevdes av sju testpersoner. I figur 5 visas hur de olika testpersonerna fick titta på två 
skärmar där ena skärmen (Skärm A) visade den strömmade videon och den andra (Skärm 
B) referensvideon.  
 

 
Figur 5 Uppsättning av experimentet för enkätundersökningen. 
 
Testpersonerna gav en bedömning av kvalitetsförsämring baserat på referensvideon. 
Bedömningen gavs genom att sätta ett kryss i en skala från 0 till 100, se figur 6, där noll 
indikerar den absolut sämsta kvaliteten medan 100 indikerar en ”perfekt” bild. 
 

 
Figur 6 Illustration av stapeln som testpersonerna ger sin bedömning på. 
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2.6 Dataanalys 
I följande avsnitt presenteras de metoder som har använts vid analysen. Arbetet har innefattat 
en litteraturöversikt och en kvantitativ analys har gjorts på resultaten som erhållits från 
experimentet och enkätundersökningen. 

2.6.1 Litteraturval  
Val av relevant litteratur skedde i tre faser där delar av litteratur som identifierades under 
dessa faser användes i studien. 
 
Urval 1: Genom att använda sig av de sökfraser som beskrevs tidigare i kapitlet underlättades 
arbetet av att söka efter rätt litteratur. 
 
Urval 2: Efter att första urvalet var klart studerades det identifierade materialet noga där 
fokus var riktat på sammanfattningar och innehållsförteckningar så att material som inte var 
nödvändigt för studien avlägsnades.  
 
Urval 3: Efter andra urvalet genomfördes en detaljerad studie av materialet. Dokumentering 
av teorier från tidigare forskning inom området gjordes för att möjliggöra val av teori [4, 
s.23]. 

2.6.2 Kvantitativ analys 

För att analysera frågeställning ett kommer resultaten som fås av VMAF algoritmen skrivas 
in i ett Excel dokument och sorteras utifrån VMAF-poäng. Som det beskrivs i kapitel 3.4.8 
så anger VMAF-poäng hur lite bildkvaliteten har försämrats. Med den informationen går 
det att jämföra parameterkombinationerna där endast en enskild parameter ändrats och 
genom att ta differensen på VMAF-poängen fås ett värde som indikerar hur mycket den 
enskilda parametern påverkar bildkvaliteten. Det är möjligt att göra en statistisk analys för 
att ta reda på den exakta inverkan en parameter har vid en specifik konfiguration, men då 
metoden med differensen ger en tillräcklig bra indikation av hur mycket den enskilda 
parametern påverkar bildkvaliteten och det ej fanns behov av att analysera dess exakta 
inverkan, valdes det att inte göra en statistik analys. I kapitel 2.5.3 beskrevs det att 
respondenterna i enkätundersökningen har satt ett betyg där en högre siffra innebär högre 
bildkvalitet. Bedömningen speglar hur VMAF ger sin bedömning och det medför att 
resultaten från enkätundersökningen kan analyseras på samma sätt som resultaten från 
VMAF algoritmen.  
För frågeställning två jämförs fördelar som tillgänglighet, noggrannhet och tidsbehov och 
hur de presterar mot varandra. I analysen för frågeställning tre, delas 
parameterkombinationerna in i tabeller beroende på paketförlusterna. Genom att sortera 
resultaten i tabellerna går det att se vilka bildkvaliteter som går att uppnå vid de tre olika 
grader av paketförluster. Genom att summera alla parameterkombinationers enskilda 
placeringar i de tre tabellerna fås den parameterkombination som presterade 
genomsnittligt bäst. 

2.7 Trovärdighet 
Videoinspelningarna gjordes två gånger per parameterkombination för att öka trovärdigheten 
i testerna och för att undvika okontrollerade störningar i testet. Experimenten med Netflix-
algoritmen genomfördes endast en gång per parameterkombination då resultaten kommer att 
bli exakt samma varje gång. Den manuella valideringen genomfördes två gånger då 
människor inte alltid tillhandahåller samma svar på samma stimulans. Därav beräkningen av 
medelvärdet från två utvärderingar. Jämförelse mellan enkätundersökningen och resultatet 
från algoritmen möjliggör validering av resultatet. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Det teoretiska ramverket används även för att ge svar på frågeställning ett och två och lägger 
grunden för att besvara frågeställning tre. Kapitlet ger läsaren en grundläggande förståelse över 
de videokompressionstekniker och mätmetoder som används för att mäta videokvaliteten.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen Vilka parametrar inverkar på 
bildkvaliteten hos en trådlös videoöverföring? beskrivs det vilka parametrar tidigare 
forskningar har identifierat som påverkar bildkvaliteten och tre typer av videokompression 
som kommer att användas i studien. Teori om hur paketförluster, vilket är en okontrollerbar 
parameter, förklaras och ett sätt att emulera denna parameter introduceras.  
För att tillhandhålla en teoretisk grund för den andra frågeställningen “vilka metoder finns för 
att mäta bildkvaliteten hos en videoöverföring?” beskrivs följande algoritmer i det teoretiska 
ramverket:  MSE och PSNR (se kapitel 3.4.1), SSIM (se kapitel 3.4.2), MS-SSIM (se kapitel 
3.4.3), ADM-2 (se kapitel 3.4.5), MOVIE (se kapitel 3.4.6), VIF (se kapitel 3.4.4), PEVQ (se 
kapitel 3.4.7), VMAF (se kapitel 3.4.8). MSE och PSNR behandlas eftersom att de är två kända 
algoritmer som används för att jämföra bildkvaliteten hos en komprimerad bild. SSIM och 
MS-SSIM behandlas eftersom de används av stora företag för övervakning av sändningar.  
VMAF behandlas därför att den visats generellt vara bättre än de enskilda algoritmerna 
nämnda ovan, eftersom den har fått styrkorna från VIF, MOVIE och ADM-2 samt eliminerat 
bort svagheterna. ADM-2, VIF och MOVIE behandlas eftersom det är algoritmerna som 
VMAF grundas på [3]. PEVQ behandlades eftersom den är som VMAF en algoritm som bygger 
på flera enskilda algoritmer, det visade sig dock att det krävs en licens för att använda PEVQ. 

3.2 Tidigare forskning 
J.Frnda, M.Voznak och L.Sevcik har gjort en undersökning med hjälp av en nätverksemulator 
hur paketförluster och fördröjningar påverkar kvaliteten hos en realtidsvideoströmning [7]. 
De kom fram till att oavsett om man överför videofiler i realtid eller i systemtid sker det att 
man använder sig av fundamentalt opålitliga protokoll. De kom även fram till 5 olika faktorer 
som påverkar videoöverföring mest: 
• Latens: Tiden det tar att skicka ett meddelande från källan till destinationen. 

• Paketens mottagningsordning: paketen kan av olika orsaker hamna i fel ordning. 

• Paketförlust: inträffar när en eller flera datapaket överförs över internet men inte 
kommer fram till slutdestinationen. 

• Bandbredd: är skillnaden i Hertz(Hz) mellan den högsta och lägsta frekvensen i bandet. 

• Fördröjning: orsakas av att paketen står i kö på det utgående gränssnittet. 
 
Dessa faktorer har generaliserats till komprimering, överföringsprotokoll och bandbredd. I 
studien har komprimering valts att undersökas eftersom komprimeringsteknikerna har olika 
påverkan på latens och bandbredd då större mängd data tar längre tid att skicka. 
Komprimeringstekniken undersöks med hjälp av MJPEG och H.264 eftersom endast dessa 
stöds av Raspberry PI kameran [16]. Överföringsprotokollen undersöks med hjälp av UDP och 
TCP eftersom de påverkar mottagningsordningen och latensen olika. Överföringsprotokollet 
påverkar även paketförluster på olika sätt. 
 
I en annan studie undersöktes hur ett nätverk kan påverkas när antalet accesspunkter ökar. 
Studien visar att antalet accesspunkter har stor påverkan på mängden paketförluster, medan 
antalet klienter inte har det [17]. Frekvensbandet 2.4 GHz som de flesta accesspunkter 
använder idag, är uppdelat i 14 olika kanaler. Det låga antalet kanaler interfererar varandra 
vilket gör att accesspunkterna inte får var sin kanal att använda. Detta leder till att de har 
högre tendens att störa ut varandra än 5 GHz frekvensbandet där det finns 23 kanaler som 
inte interfererar varandra. Detta medför att om lika många accesspunkter används i 5 GHz 
frekvensbandet som i 2.4 GHz frekvensbandet skulle det bli färre paketförluster i de 
accesspunkter som använde 5 GHz frekvensbandet [18].  
Senare i kapitel “4.1 UDP och TCP” förklaras det att sändaren i ett UDP protokoll inte tar 
hänsyn till paketförluster och då förlorar mottagaren data. Om TCP används så innebär 
paketförluster många omsändningar vilket kan leda till fördröjningar.  
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Figur 7. Visar kanalerna i frekvensbandet 2.4 GHz och hur de interfererar varandra [18]. 

3.3 Videokompression 
Videokompression är en teknik där videofilens storlek reduceras utan att påverka 
videokvaliteten nämnvärt. Videokompression gör det möjligt att effektivt lagra en video utan 
att använda för mycket minne i en lagringsenhet eller att överföra videon över ett nätverk. Det 
är möjligt att reducera filstorleken med olika komprimeringsnivåer på bekostnad av 
bildkvaliteten. Ett exempel på hur stor inverkan komprimeringen har på videofilens storlek är 
om en video har en upplösning på 1920*1080 pixlar, en bildfrekvens på 60 bilder per sekund, 
ett färgdjup på 8 bitar vilket skulle resultera i en storlek på 1.99Gb/s. Att strömma en så stor 
mängd data skulle leda till belastning av nätverket vilket i dagsläget inte är möjligt utan att 
använda sig av komprimering [19].  
Det finns två olika typer av komprimeringstekniker: destruktiv komprimering och icke-
destruktiv komprimering. Destruktiv komprimering förlorar data vilket resulterar i att det 
inte går att återskapa originalfilen medan icke-destruktiv komprimering inte förlorar data och 
går att återskapa [20]. Ett exempel på en icke-destruktiv komprimeringsteknik är YUV [18] 
och exempel på destruktiva komprimeringar är H.264 och MJPEG [20]. 

3.3.1 YUV 
YUV är en komprimeringsteknik som oftast används för raster grafikfiler som innebär att 
grafiken är uppbyggd av rader med bildpunkter där varje bildpunkt ges från en palett med 
begränsade färger. Varje bildpunkt delas upp över Y, U och V värden där Y lagrar ljusstyrkan, 
U och V lagrar krominansen [21]. 

3.3.2 MJPEG 
Motion JPEG är en komprimeringsteknik som bygger på en serie av JPEG bilder där varje bild 
skickas separat och inte har något beroende mellan varandra. MJPEG utvecklades av 
organisationen International Standardization Organization och International 
Electrotechnical Comission(ISO/IEC). ISO/IEC har även utvecklat föregångarna till MJPEG. 
För att människan skall uppleva bilderna som rörliga krävs det att minst 16 bildramar visas 
per sekund. En fördel med MJPEG är att om en bestämd komprimeringsnivå väljs garanteras 
samma nivå för varje enskild bild. Om en högre komprimeringsnivå väljs leder det till sämre 
bildkvalitet men filstorleken blir mindre [20]. 

3.3.3 H.264 
H.264, även känts som MPEG-4 del 10/AVC, är en standard som används för avancerade 
videokomprimeringar och utvecklades av kommittén The International Telegraph and 
Telephone Consultative Comittee(ITU-T). ITU-T har även utvecklat föregångarna till H.264 
[22]. En fördel med H.264 är att den kan komprimera videofiler upp till 80% mer jämfört 
med MJPEG. H.264 kan göra detta genom att endast koda skillnader mellan bilderna i en 
video. Det finns tre olika sätt att koda skillnaderna vilket resulterar i tre olika bildtyper: I-bild, 
P-bild eller B-bild. En I-bild(intra) är en fristående bild som kan avkodas utan att ta hänsyn 
till tidigare bilder, första bilden i en H.264 kodad video är alltid en I-bild. P-bild(predictive) är 
en bild som endast kodar skillnaderna från föregående bilder medan en B-bild (bi-prediktiv) 
kodar både föregående och kommande bilder. H.264 använder sig endast av I och P-bilder 
eftersom B-bilder har en negativ effekt på latensen.  
 
Det är på grund av P-bilderna som H.264 är så effektiv på att komprimera men det gör den 
även känslig ifall dataförluster sker vid överföring [20]. Nedan i figur 8 visas en jämförelse 
mellan MJPEG (Image A) och H.264 (Image B), bilderna har komprimerats till samma 
storlek. 
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Figur 8. Jämförelse mellan MJPEG (Image A) och H.264 (Image B), bilderna är 
komprimerade till att använda 1Mb/s. [Hämtad från: https://ipvm.com/reports/H.264-does-
not-reduce-quality] 
 

3.3.4 Paketförluster och Nätverkemulering 
Paketförluster är oförutsägbara förluster i den data som överförs, och är ett mått på andelen 
datapaket som inte når mottagaren. I kapitel 3.2 beskrevs hur Wifi-sändare inducerar 
förluster i överföringar. Paketförluster kan också orsakas av svag signalstyrka, hårdvarufel 
men även som det beskrevs i introduktionskapitlet 1.1 där signalen studsar på föremål och på 
så sätt förstör sig själv. Andelen paketförluster är oförutsägbart men för att få en uppfattning 
av hur stor andel paketförluster som uppstår i olika miljöer hämtas data från en tidigare 
undersökning där forskarna skickade datapaket, från storleken 560 kilobyte till 10 Megabyte, i 
tre olika miljöer, hemmamiljö, företagsmiljö och skolmiljö [23]. I hemmamiljön var 
påverkningen av datapaketens storlek inte lika betydande som i de andra två. Hemmamiljön 
hade som mest 5% paketförluster. Företagsmiljön hade låga paketförluster vid mindre 
datapaket men steg kraftigt upp till 95% då storleken ökade. Skolmiljön var lite bättre då 
paketförlusterna var 5% vid två tester men uppgick till 70% vid två andra. 
Paketförlusternas inverkan på bildkvaliteten är beroende av de andra parametrarna såsom 
överföringsprotokoll och komprimering. Eftersom bilder i videokomprimeringstekniken 
MJPEG inte har någon koppling till bilder som redan sänts, påverkas den mindre av 
paketförluster än videokomprimeringstekniken H.264 som använder sig av tidigare överförda 
bilder, se föregående kapitel om videokomprimeringstekniker.  
För att utföra denna studie och kunna utvärdera olika parametrars inverkan på bildkvaliteten 
i olika miljöer används nätverkemulering som är ett sätt för att testa ett nätverks prestanda 
[24]. Med nätverksemulatorn NetEm, som använts i annan forskning [7] och visat sig vara 
tillförlitlig, går det att simulera 0%, 5% och 10% paketförluster. Nätverksemulatorn 
underlättar arbetet då utförandetiden för experimentstudien kortas ned då behovet av att 
flytta uppsättningen till olika miljöer elimineras. 
  

https://ipvm.com/reports/H.264-does-not-reduce-quality
https://ipvm.com/reports/H.264-does-not-reduce-quality
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3.4 Videokvalitetsmätning 
För att mäta en videos kvalitet krävs det flera människors bedömning för att få ett tillförlitligt 
resultat. I ITU-T rec P.910, vilket är en rekommendation från ITU-T, beskriver man att det 
bör vara mellan 4–40 personer där högre antal ger högre validitet men att använda sig av fler 
än 40 personer inte har någon ytterligare förbättring på resultatet [25]. I rekommendationen 
skriver ITU-T även att deltagarnas syn måste vara normal och att deltagarna ska placeras på 
ett visst avstånd i förhållande till bildskärmens storlek. Det är inte optimalt att forskare 
använder sig av människor vid varje test och därför har algoritmer tagits fram för att ersätta 
människorna i testerna. Några av dessa algoritmer beskrivs nedan. 

3.4.1 MSE och PSNR 
MSE (Mean Squared Error) och PSNR (Peak-to-Noise ratio) är två kända 
bildkvalitetbedömningsalgoritmer som används för att jämföra bildkvaliteten hos en 
komprimerad bild. MSE representerar det genomsnittliga felet mellan luminansvärdet av två 
motsvarande pixlar i två bilder. PSNR representerar måttet på det största felet som bilden har 
påverkats av, värdet ges i enheten Decibel vilket innebär att det är logaritmiskt. Ett MSE-
värde som är lågt innebär att det inte skett några större fel i den komprimerade bilden [10]. 
PSNR är den mest använda av de två algoritmerna och används som referens vid test av andra 
algoritmer [26]. Studier har dock visat att PSNR inte korrelerar bra med en människas 
bedömning [26, 27]. MSE och PSNR kan beräknas med hjälp av ekvationerna: 

 
där NxM är bildstorleken, f(i,j) är den ursprungliga bilden och f’(i,j) är den kodade bilden. 

 

där MAX är det högsta möjliga pixelvärdet för bilden. 

3.4.2 SSIM 
Structural Similarity Index Measure (SSIM) är en bildkvalitetbedömningsalgoritm som 
beräknar likheten mellan två bilder. SSIM använder strukturell förvrängning för att estimera 
perceptuell förvrängning av luminansjämförelser [11]. Algoritmen används av stora företag 
som Netflix, FOX och NBC för att övervaka kvaliteten på deras sändningar. SSIM presterar 
bra i förhållande till en människas bedömning och har låg beräkningskraft [28]. Den kan 
beräknas med ekvationen: 

 
där: 
μx är medelvärdet från luminanstestet för bild x.  
μy är medelvärdet från luminanstestet för bild y.  
σx är värdet från avvikelsen på luminanstestet för bild x.  
σy är värdet från avvikelsen på luminanstestet för bild y. 
Cx är konstanter. 

3.4.3 Multi Scale Structal Similarity (MS-SSIM) 
MS-SSIM är en uppgraderad version av SSIM. Avståndet från skärmen och personen som 
tittar på en video har betydelse för hur bildkvaliteten upplevs [12, 29]. För att få ett värde på 
bildkvaliteten som är närmare vad en människa skulle bedöma, har MS-SSIM utvecklats. När 
MS-SSIM utvärderar bildkvaliteten skalar den ned bilden i olika steg för att simulera olika 
upplösningar, MS-SSIM lägger även på filter för att simulera olika tittaravstånd. I en 
undersökning på hur MS-SSIM förehåller sig till algoritmerna PSNR och SSIM blev resultatet 
att MS-SSIM var bättre i alla testfall [12]. 
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3.4.4 VIF 
VIF (Visual Information Fidelity) är en integrerad bildkvalitetsalgoritm som baseras på teorin 
att informationsförluster leder till en sämre bildkvalitet vid videoströmning [3]. VIF kan 
bedöma kvaliteten på bilder genom att använda sig av ett system som efterliknar den 
mänskliga synen, vid ett test visades att VIF korrelerar bra med vad människor anser är bra 
bildkvalitet [14]. VIF är som de tidigare beskrivna algoritmerna lätt att beräkna men kräver 
mer arbetskraft än PSNR och MSSIM [14, 30]. 

3.4.5 ADM-2 
ADM-2(Aberration Detection Method 2) även kallad ”adam-two” är en identifieringsalgoritm 
som identifierar alla avvikande intervaller i ett givet urval med höga eller låga loggade 
förhållanden baserat på en statistisk rankning. Algoritmen söker efter intervaller där den 
överförda videon skiljer sig från referensvideon med ett angivet tröskelvärde och sedan ger ut 
ett värde för det intervallet [31]. 

3.4.6 Motion-based Video Integrity Evaluation index (MOVIE index) 
Människans syn är bra på att uppfatta fart och riktning hos föremål. Detta är en egenskap som 
gör att människor lätt kan följa föremålet med ögonen. Genom att följa ett föremål i en video 
kan formen på föremålet uppfattas vilket är nödvändigt för identifiering av föremålet. 
Rörelserna har alltså en viktig roll i videon för föremålsidentifiering. MOVIE är en algoritm 
som bedömer rörelser i en video genom att lägga på olika Gabor-filter på både referensvideon 
och testvideon för att sedan jämföra resultaten från filerna [13]. Även denna algoritm används 
vid utvärdering av televisionssändningars bildkvalitet [30].  

3.4.7 PEVQ 
PEVQ (Perceptual Evaluation of Video Quality) är en ”full-reference” algoritm vilket innebär 
att den jämför varje bild i en videosignal i ett test som tillämpar en pixelbaserad analys 
gentemot motsvarande ursprungliga videoklipp [32]. PEVQ tillhandahåller en genomsnittlig 
omdömespoäng (MOS) på en skala från ett till fem för en bestämd/särskild videosekvens. 
Detta används för att förutsäga videokvaliteten hos videoklipp från olika applikationer som 
TV, videosamtal och videoströmning [11]. PEVQ är utvecklad för upplösningar upp till 
640x480 med en bitrate på 4 Mbit/s vilket begränsar användandet av PEVQ. I scenarion där 
videokvaliteten varierar mycket har en studie visat att PEVQ presterar snarlikt PSNR och 
SSIM [26]. 
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3.4.8 VMAF 

De enskilda algoritmerna har sina fördelar, nackdelar och användningsområden vilket 
försvårar hur och när de ska användas för att få tillförlitliga resultat. Netflix har 
tillsammans med forskare på University of Southern California tagit fram en algoritm som 
de kallar VMAF vilket står för Video Multimethod Assessment Fusion. De har 
implementerat en lösning som fått styrkorna från några av de enskilda algoritmerna, VIF, 
MOVIE och ADM-2. Samtidigt som de flesta av svagheterna eliminerats exempelvis 
felaktiga värden vid mörka scener [15, 9]. Netflix och forskarna har använt sig av 
maskininlärning för att ta fram VMAF, i detta fall en stödvektormaskin som tar andra 
videokvalitetsalgoritmer och matriser som inparameter.  

 
För att läsaren ska få en uppfattning av hur VMAF-algoritmen poängsätter en video, visas 
ett utdrag från ett test i Figur 9. Figuren är följt av en beskrivning för vad poängen innebär. 
I detta fall har bildkvaliteten blivit försämrad vilket syns under “VMAF_score”.  
 

 

Figur 9 Utdrag från ett test. 

 
När två videofiler jämförs i VMAF visas olika typer av poängvärden, se figur 9. 
VMAF_feature_adm2_score samt VMAF_feature_vif_scaleX är två olika algoritmer 
(ADM och VIF) i VMAF som ger ut ett poängvärde, från noll till ett, där noll är dåligt och 
ett är bra. VMAF_feature_motion2_score (MOVIE) ger ett poängvärde mellan 0–20, det 
är ett värde som visar hur mycket rörelse videon innehåller [3]. 
ADM-algoritmen söker efter intervall där den överförda videon skiljer sig från referensvideon 
med ett angivet tröskelvärde. Sedan producerar den ett värde för det intervallet [31]. 
VIF-algoritmen grundas på teorin att bildkvaliteten korrelerar direkt med 
informationsförluster. I dess originalform använder sig algoritmen av fyra skalor där den ger 
ut ett värde baserat på alla skalor. Men i VMAF-implementationen av VIF har de delat upp 
varje skala som ett eget värde, därav scale0 till scale3. 
VMAF_score ger den slutgiltiga poängen mellan 0–100 som beskriver hur bildkvalitén på 
den överförda videon har försämrats, där ett värde på 100 betyder att det inte var någon 
försämring av bildkvaliteten [3]. 

  

För att ge en ökad förståelse över de parametrar som kan försämra bildkvaliteten och verktyg 
som kommer att användas i studien beskrivs följande: UDP och TCP, Frekvensbanden 2.4 
GHz respektive 5 GHz, Raspberry Pi och GStreamer under nästa kapitel ”4 Tekniskt ramverk”. 
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4 Tekniskt Ramverk 
Kapitlet tar upp tekniker som kan påverka bildkvaliteten vilket kan kopplas till första 
frågeställningen Vilka parametrar inverkar på bildkvaliteten hos en trådlös 
videoöverföring? 

4.1 UDP och TCP 

För att överföra data i nätverk används olika protokoll. TCP och UDP är de protokoll 
som utför överföringen men på olika sätt. Skillnaden mellan TCP (Transmission 
Control Protocol) och UDP (User Datagram Protocol) är att TCP sätter upp en 
förbindelse mellan två ändpunkter innan data skickas ut, vilket kan jämföras med ett 
telefonsamtal. 

För att anslutningen och överföringen av data ska hållas sammankopplade mellan 
ändpunkterna används en del extra bandbredd, vilket gör att TCP blir mindre effektivt 
men mer pålitligt än UDP. 

UDP fungerar genom att sändaren skickar data i olika ”datagrampaket” till mottagaren 
utan att få en bekräftelse på om paketen har nått fram eller inte, något som kan jämföras 
med när man skickar ett brev som inte går att spåra. Eftersom det inte går att spåra 
datapaket som skickas via UDP används mindre bandbredd vilket gör UDP mer effektivt än 
TCP men samtidigt mindre pålitligt [33]. 

4.2 Frekvensbanden 2.4 GHz respektive 5 GHz 
Överföring av data via WLAN kan ske via olika frekvensband, nämligen 5 GHz och 2.4 GHz. 
Den största skillnaden mellan dessa frekvensband är hastigheten, 2.4 GHz frekvensbandet 
utnyttjas av fler enheter vilket ibland gör att de kan störa ut varandras datatrafik vilket 
resulterar i paketförluster och försämrad överföringshastighet. En annan skillnad mellan 
dessa är att frekvensbandet 5 GHz har betydligt kortare räckvidd än frekvensbandet 2.4 GHz 
[34].  

4.3 Raspberry Pi 
För att kunna jämföra den strömmande videon med originalvideon användes en Raspberry Pi 
med en kameramodul för att utvärdera hur mycket bildkvaliteten försämras vid överföringen 
med de valda parametrarna. För Raspberry Pi och kameramodulen finns det färdiga bibliotek 
för programmeringsspråket Python vilket underlättar utvecklingen av programmen som 
använts i den experimentella studien. 

4.4 GStreamer 

För att kunna utföra experimenten med de olika parametrarna användes GStreamer som är 
ett ramverk som hanterar multimediastreamingapplikationer, GSreamers 
utvecklingsramverk gör det möjligt att skriva vilken typ av multimediaapplikation som 
helst. Med hjälp av GStreamer kan en förbindelse mellan två olika enheter sättas upp och 
ställas in med de valda parametrarna [35]. Det finns även många andra ramverk som kan 
skapa samma typ av förbindelse, ett annat exempel på ett sådant ramverk är VLC [36]. 
Anledningen till att Gstreamer valdes före VLC är att man kan ställa in de valda 
parametrarna på ett enklare sätt samt att fördröjningarna mellan de olika förbindelserna i 
VLC var synbart längre vilket skulle ha en negativ effekt på experimenten. 
  



 

16 

 

5 Empiri 
I denna studie har ett experiment utförts med algoritmen VMAF samt en enkätundersökning 
för att besvara den tredje frågeställningen, Vilken kvalitet på videoöverföringen kan uppnås 
beaktandes de parametrar och mätmetoder som identifierats?  

5.1 VMAF 
Avsnittet presenterar den mätdata som VMAF har genererat. Mätdata presenteras i form av 
tabeller där den har delats upp utifrån komprimering och överföringsprotokoll. Vidare i 
kapitlet ges en sammanställning av mätdata. Ett värde på 100 är enligt VMAF en perfekt 
överföring utan några försämringar. Tabellerna är sorterade utifrån VMAF bedömning av 
bildkvaliteten. I tabellerna kan man se att överföringsprotokollet H.264 presterar avsevärt 
sämre när paketförlusterna ökar, detta stämmer överens med kapitel 3.3.3 där det beskrevs 
att H.264 använder sig av tidigare överförda data för att rekonstruera videon. Om data blir 
förlorad så har komprimeringstekniken svårt att rekonstruera videon.  Det syns också i 
sammanställningen att överföringsprotokollet TCP ger högre poäng än UDP vid de flesta 
tester, då det var en komplikation med hur GStreamer sparade ned videon vid överföringar 
med TCP är dessa värden inte fullt tillförlitliga. 

5.1.1 H.264 via UDP 
Tabellen är sorterad på VMAF-poäng med en fallande ordning, för att läsaren ska få en 
överblick på hur frekvensbandet påverkar bildkvaliteten vid olika mycket paketförluster, då 
komprimeringstekniken H.264 används och videodata överförs med protokollet UDP. 
 
Tabell 1. H.264 via UDP 

Frekvensband Paketförluster VMAF poäng 

2.4 GHz 0% 99,9 

2.4 GHz 5% 86,6 

2.4 GHz 10% 82,5 

5 GHz  0% 65,3 

5 GHz  5% 60,3 

5 GHz  10% 42,4 
 
Tabellen visar att bildkvaliteten är avsevärt sämre vid användning av 5 GHz, samtidigt som 
den försämras mer vid paketförluster.  

5.1.2 MJPEG via UDP 
Tabellen är sorterad på VMAF-poäng med en fallande ordning, för att läsaren ska få en 
överblick på hur frekvensbandet påverkar bildkvaliteten vid olika mycket paketförluster, då 
komprimeringstekniken MJPEG används och videodata överförs med protokollet UDP. 
 
Tabell 2. MJPEG via UDP 

Frekvensband Paketförluster VMAF poäng 

5 GHz  0% 98,9 

2.4 GHz 0% 95,1 

2.4 GHz 10% 87,9 

2.4 GHz 5% 52,7 

5 GHz  10% 45,6 

5 GHz  5% 45,2 
 
Tabellen visar att videoöverföringen med 5 GHz och 2.4 GHz ger ungefär samma bildkvalitet 
vid 0% paketförluster medan 2.4 GHz frekvensbandet ger avsevärt bättre bildkvalitet vid 5% 
respektive 10% paketförluster.  
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5.1.3 H.264 via TCP 
Tabellen är sorterad på VMAF-poäng med en fallande ordning, för att läsaren ska få en 
överblick på hur frekvensbandet påverkar bildkvaliteten vid olika mycket paketförluster, då 
komprimeringstekniken H.264 används och videodata överförs med protokollet TCP. 

 
Tabell 3. H.264 via TCP 

Frekvensband Paketförluster VMAF poäng 

2.4 GHz 0% 100 

2.4 GHz 5% 99,9 

5 GHz  10% 99,8 

2.4 GHz 10% 99,6 

5 GHz  5% 99,5 

5 GHz  0% 97,6 
 
Tabellen visar att videoöverföringen med frekvensbanden 2.4 GHz och 5 GHz ger ungefär 
samma bildkvalitet utan att påverkas av paketförluster. 

5.1.4 MJPEG via TCP 
Tabellen är sorterad på VMAF-poäng med en fallande ordning, för att läsaren ska få en 
överblick på hur frekvensbandet påverkar bildkvaliteten vid olika mycket paketförluster, då 
komprimeringstekniken MJPEG används och videodata överförs med protokollet TCP. 
 
Tabell 4. MJPEG via TCP 

Frekvensband Paketförluster VMAF poäng 

2.4 GHz 0% 99,9 

2.4 GHz 5% 99,9 

5 GHz  0% 95,6 

5 GHz  5% 95,5 

5 GHz  10% 95,5 

2.4 GHz 10% 90,5 
 
Tabellen visar att videoöverföringen med frekvensbandet 5 GHz ger en sämre bildkvalitet än 
2.4 GHz bandet vid 0% respektive 5% paketförluster men bättre bildkvalitet vid 10% 
paketförluster. 
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5.1.5 Sammanställning  
Tabellen innehåller alla parameterkombinationer och är sorterad på VMAF-poäng med en 
fallande ordning för att ge läsaren möjligheten att jämföra de olika kombinationerna och se 
hur de presterar mot varandra. 
 
Tabell 5. Sammanställning av alla värden från VMAF 

Överförings- 
protokoll 

Komprimerings- 
teknik Frekvensband Paketförluster VMAF Poäng 

TCP MJPEG 2.4 GHz 0% 100 

TCP H.264 2.4 GHz 0% 99,9 

TCP H.264 2.4 GHz 5% 99,9 

TCP MJPEG 2.4 GHz 5% 99,9 

UDP H.264 2.4 GHz 0% 99,9 

TCP MJPEG 5 GHz 10% 99,8 

TCP MJPEG 2.4 GHz 10% 99,6 

TCP MJPEG 5 GHz 5% 99,5 

UDP MJPEG 5 GHz 0% 98,9 

TCP MJPEG 5 GHz 0% 97,6 

TCP H.264 5 GHz 0% 95,6 

TCP H.264 5 GHz 5% 95,5 

TCP H.264 5 GHz 10% 95,5 

UDP MJPEG 2.4 GHz 0% 95,1 

UDP MJPEG 2.4 GHz 5% 92,7 

TCP H.264 2.4 GHz 10% 90,5 

UDP MJPEG 2.4 GHz 10% 87,9 

UDP H.264 2.4 GHz 5% 86,6 

UDP H.264 2.4 GHz 10% 82,5 

UDP H.264 5 GHz 0% 65,3 

UDP H.264 5 GHz 5% 60,3 

UDP MJPEG 5 GHz 10% 45,6 

UDP MJPEG 5 GHz 5% 45,2 

UDP H.264 5 GHz 10% 42,4 
 
Resultatet visar att TCP generellt ger bättre bildkvalitet oavsett de andra parametrarna. Det 
syns också att fler parameterkombinationer med komprimeringstekniken H.264 har sämre 
placering/poäng än kombinationerna med MJPEG. Frekvensbanden är lite blandade med det 
framgår ändå att 2.4 GHz generellt ger bättre resultat. 
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5.2 Enkätundersökning 
Avsnittet presenterar den mätdata som enkätundersökningen har genererat. Mätdata 
presenteras i form av tabeller utifrån komprimeringstekniker och överföringsprotokoll. Vidare 
i kapitlet ges en sammanställning av mätdata. Tabellerna är sorterade utifrån 
respondenternas bedömning av bildkvaliteten. Med tanke på kapitel ”3.3 Videokompression” 
presterar videokompressionerna som förväntat, H.264 ger bättre bildkvalitet vid låga 
paketförluster medans MJPEG ger bättre bildkvalitet än H.264 vid högre paketförluster i 
överföringsprotokollet UDP, som är protokollet där datapaketen inte skickas om. Det framgår 
även i tabellerna att parameterkombinationerna med överföringsprotokollet TCP inte 
påverkas lika mycket av paketförluster som UDP. Eftersom datapaketen skickas om blir det 
ändå försämring i videon på grund av små fördröjningar. 

5.2.1 H.264 via UDP 
Tabellen är sorterad på medelvärdet av respondenternas poängsättning med en fallande 
ordning, för att läsaren ska få en överblick på hur frekvensbandet påverkar bildkvaliteten vid 
olika mycket paketförluster, då komprimeringstekniken H.264 används och videodata 
överförs med protokollet UDP. 
 
Tabell 6. H.264 via UDP 

Frekvensband Paketförluster Medelvärde 

2.4 GHz 0% 65,3 

5 GHz  0% 58,1 

2.4 GHz 5% 20,7 

5 GHz  5% 18,9 

2.4 GHz 10% 10 

5 GHz  10% 6,1 
 
Tabellen visar att frekvensbandet 2.4GHz ger en bättre bildkvalitet än 5 GHz bandet. 

5.2.2 MJPEG via UDP 
Tabellen är sorterad på medelvärdet av respondenternas poängsättning med en fallande 
ordning, för att läsaren ska få en överblick på hur frekvensbandet påverkar bildkvaliteten vid 
olika mycket paketförluster, då komprimeringstekniken MJPEG används och videodata 
överförs med protokollet UDP. 
 
Tabell 7. MJPEG via UDP 

Frekvensband Paketförluster Medelvärde 

5 GHz  0% 50,6 

2.4 GHz 0% 48,3 

2.4 GHz 5% 41,4 

5 GHz  5% 40,9 

5 GHz  10% 32,4 

2.4 GHz 10% 32 
 
Tabellen visar att frekvensbanden inte har någon inverkan på bildkvaliteten oavsett 
paketförlusterna. 
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5.2.3 H.264 via TCP 
Tabellen är sorterad på medelvärdet av respondenternas poängsättning med en fallande 
ordning, för att läsaren ska få en överblick på hur frekvensbandet påverkar bildkvaliteten vid 
olika mycket paketförluster, då komprimeringstekniken H.264 används och videodata 
överförs med protokollet TCP. 
 
Tabell 8. H.264 via TCP 

Frekvensband Paketförluster Medelvärde 

2.4 GHz 0% 61,7 

2.4 GHz 5% 59,3 

5 GHz  0% 53,6 

5 GHz  5% 52,7 

2.4 GHz 10% 45,3 

5 GHz  10% 41,7 
 
Tabellen visar att överföring med 5 GHz inte når samma bildkvalitet som med 2.4 GHz men 
skillnaderna jämnar ut sig med höga paketförluster. 
 

5.2.4 MJPEG via TCP 
Tabellen är sorterad på medelvärdet av respondenternas poängsättning med en fallande 
ordning, för att läsaren ska få en överblick på hur frekvensbandet påverkar bildkvaliteten vid 
olika mycket paketförluster, då komprimeringstekniken MJPEG används och videodata 
överförs med protokollet TCP. 
 
Tabell 9. MJPEG via TCP 

Frekvensband Paketförluster Medelvärde 

2.4 GHz 0% 48,6 

2.4 GHz 5% 46 

5 GHz  0% 43,9 

5 GHz  5% 34,4 

2.4 GHz 10% 30,4 

5 GHz  10% 25,6 
 
Tabellen visar att 2.4 GHz frekvensbandet ger bättre bildkvalitet oavsett hur höga 
paketförlusterna blir. 
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5.2.5 Sammanställning 
Tabellen innehåller alla parameterkombinationer och är sorterad på medelvärdet av 
respondenternas poängsättning med en fallande ordning för att ge läsaren möjligheten att 
jämföra de olika kombinationerna och se hur de presterar mot varandra. 
 
Tabell 10. Sammanställning av alla värden från enkätundersökningen 

Överförings- 
protokoll 

Komprimerings- 
tekniker Frekvensband Paketförluster Medelvärde 

UDP H.264 2.4 GHz 0% 65,3 

TCP H.264 2.4 GHz 0% 61,7 

TCP H.264 2.4 GHz 5% 59,3 

UDP H.264 5 GHz 0% 58,1 

TCP H.264 5 GHz 0% 53,6 

TCP H.264 5 GHz 5% 52,7 

UDP MJPEG 5 GHz 0% 50,6 

TCP MJPEG 2.4 GHz 0% 48,6 

UDP MJPEG 2.4 GHz 0% 48,3 

TCP MJPEG 2.4 GHz 5% 46 

TCP H.264 2.4 GHz 10% 45,3 

TCP MJPEG 5 GHz 0% 43,9 

TCP H.264 5 GHz 10% 41,7 

UDP MJPEG 2.4 GHz 5% 41,4 

UDP MJPEG 5 GHz 5% 40,9 

TCP MJPEG 5 GHz 5% 34,4 

UDP MJPEG 5 GHz 10% 32,4 

UDP MJPEG 2.4 GHz 10% 32 

TCP MJPEG 2.4 GHz 10% 30,4 

TCP MJPEG 5 GHz 10% 25,6 

UDP H.264 2.4 GHz 5% 20,7 

UDP H.264 5 GHz 5% 18,9 

UDP H.264 2.4 GHz 10% 10 

UDP H.264 5 GHz 10% 6,1 
 
Resultatet visar att respondenterna generellt tycker att H.264 är bättre vid låga paketförluster 
men att den är sämre vid höga paketförluster. 
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6 Analys 
Under detta kapitel analyseras all insamlad empiri för att ge svar på frågeställningarna som 
fastställdes under kapitlet introduktion. 

6.1 Frågeställning 1 
Analys av frågeställning 1: Vilka parametrar inverkar på bildkvaliteten hos en trådlös 
videoöverföring? 
 
Litteraturstudien har genererat indikationer på vilka parametrar som har inverkan på 
bildkvaliteten, analysen går ut på att bevisa att parametrarna har en inverkan på 
bildkvaliteten genom att jämföra med de empiriska data som har erhållits från 
experimentstudien.  
 
Enligt empirin ger VMAF mer poäng än enkätundersökningen vid de flesta 
parameterkombinationer, detta beror delvis på upplösningen där respondenterna upplever att 
bildkvaliteten är dålig även då överföringen har skett utan förändring, medan VMAF inte tar 
hänsyn till upplösningen av kameran utan endast överföringsförluster. 
 
En komplikation uppstod vid experimentet med multimediastreamingapplikationen 
GStreamer. Eftersom alla paket kommer fram med överföringsprotokollet TCP lyckas 
GStreamer spara ner varje paket med rätt bildhastighet även om det inte kommer fram i rätt 
tid. VMAF tolkar då att videon har överförts utan några fördröjningar och paketförluster 
vilket resulterar i att VMAF ger högre poäng än vad de egentligen borde fått. Detta gör att 
värdena som fås av VMAF är mindre pålitliga än enkätundersökningen när det kommer till 
parameterkombinationerna med överföringsprotokollet TCP. 
 

6.1.1 Komprimeringstekniker 
I experimentstudien undersöktes om komprimeringstekniker har någon inverkan på 
bildkvaliteten. Detta gjordes genom att använda sig av två olika komprimeringstekniker, 
MJPEG och H.264. Studien visar att de har en påverkan. Detta kan man se genom att jämföra 
motsvarande parameterkombinationer där endast komprimeringstekniken har ändrats som 
parameter. Skillnaderna mellan komprimeringsteknikerna visas i tabell 11 för VMAF och 
tabell 12 för enkätundersökningen där poängskillnaden är differensen mellan poängen hos de 
två komprimeringsteknikerna. 
 
Poängdifferensen för VMAF tabellen grundas på poängen som erhölls av VMAF algoritmen, 
där ett högre värde innebär bättre bildkvalitet och därav högre poängskillnad innebär större 
bildkvalitetspåverkan. Hur VMAF beräknar poängen beskrivs under kapitlet 3.4.8. 
 

Överföringsprotokoll Frekvensband Paketförluster 
Poängskillnad 
(MJPEG och H.264) 

UDP 5 GHz 0% 33,6 

UDP 5 GHz 5% 15,1 

TCP 2.4 GHz 10% 9,1 

UDP 2.4 GHz 5% 6,1 

UDP 2.4 GHz 10% 5,4 

UDP 2.4 GHz 0% 4,8 

TCP 5 GHz 10% 4,3 

TCP 5 GHz 5% 4 

UDP 5 GHz 10% 3,2 

TCP 5 GHz 0% 2 

TCP 2.4 GHz 0% 0,1 

TCP        2.4 GHz 5% 0 
Tabell 11 VMAF 
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Tabellen visar att komprimeringstekniken har störst inverkan vid användning av UDP, 5 GHz, 
0% paketförluster där skillnaden uppmättes till 33.6 poäng. Detta är dubbelt så stor inverkan 
jämfört med samma parametrar fast med 5% paketförluster.  
 
Anledningen till varför samma parameterkombination med högre grad paketförluster inte 
uppvisar lika stor inverkan kan ha att göra med att bildkvaliteten redan är försämrad av andra 
parametrar och att komprimeringstekniken då inte försämrar bildkvaliteten lika mycket. 
Tabellen visar även att inverkan när överföringsprotokollet TCP används, inte är lika stor som 
när UDP används. 
 
 

Överföringsprotokoll Frekvensband Paketförluster 
Poängskillnad 
(MJPEG och H.264) 

UDP 5 GHz 10% 26,3 

UDP 2.4 GHz 10% 22 

UDP 5 GHz 5% 22 

UDP 2.4 GHz 5% 20,7 

TCP 5 GHz 5% 18,3 

UDP 2.4 GHz 0% 17 

TCP 5 GHz 10% 16,1 

TCP 2.4 GHz 10% 14,9 

TCP 2.4 GHz 5% 13,3 

TCP 2.4 GHz 0% 13,1 

TCP 5 GHz 0% 9,7 

UDP 5 GHz 0% 7,6 
Tabell 12 Enkätundersökningen 
 
I tabellen framgår det att inverkan av komprimeringstekniken är större när 
överföringsprotokollet UDP används. Det har att göra med hur komprimeringstekniken 
H.264 fungerar tillsammans med överföringsprotokollet UDP som vid paketförluster inte tar 
hänsyn om paketet försvunnit, liknande resultat kan ses i tabell 11.  

6.1.2 Frekvensband 
I experimentstudien undersöktes om valet av frekvensband har någon inverkan på 
bildkvaliteten. Detta gjordes genom att använda sig av två olika frekvensband, 2.4 GHz och 5 
GHz. Studien visar att de har en påverkan. Detta kan man se genom att jämföra motsvarande 
parameterkombinationer där endast frekvensbandet har ändrats som parameter. Skillnaderna 
mellan frekvensbanden visas i tabell 13 för VMAF och tabell 14 för enkätundersökningen där 
poängskillnaden är differensen mellan poängen hos de två frekvensbanden. 
 
Poängdifferansen för VMAF tabellen grundas på poängen som erhölls av VMAF algoritmen, 
där ett högre värde innebär bättre bildkvalitet och därav högre poängskillnad innebär större 
bildkvalitetspåverkan. Hur VMAF beräknar poängen beskrivs under kapitlet 3.4.8. 
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Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Paketförluster 
Poängskillnad  
(2.4 GHz och 5 GHz) 

UDP MJPEG 5% 47,5 

UDP MJPEG 10% 42,3 

UDP H.264 10% 40,1 

UDP H.264 0% 34,6 

UDP H.264 5% 26,3 

TCP H.264 10% 5 

TCP H.264 5% 4,4 

TCP H.264 0% 4,3 

UDP MJPEG 0% 3,8 

TCP MJPEG 0% 2,4 

TCP MJPEG 5% 0,4 

TCP MJPEG 10% 0,2 
Tabell 13 VMAF 
 
I tabellen framgår det att valet av frekvensband har stor inverkan på bildkvaliteten vid 
användning av överföringsprotokollet UDP i förhållande till användning av TCP.  
 

Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Paketförluster 
Poängskillnad 
(2.4 GHz 5 GHz) 

TCP MJPEG 5% 11,6 

TCP H.264 0% 8,1 

UDP H.264 0% 7,1 

TCP H.264 5% 6,6 

TCP MJPEG 10% 4,9 

TCP MJPEG 0% 4,7 

UDP H.264 10% 3,9 

TCP H.264 10% 3,6 

UDP MJPEG 0% 2,3 

UDP H.264 5% 1,9 

UDP MJPEG 5% 0,6 

UDP MJPEG 10% 0,4 
Tabell 14 Enkätundersökningen 
 
Även i denna tabell ser vi att frekvensbandet har inverkan på bildkvaliteten men 
respondenterna i jämförelse med VMAF anser inte att inverkan är lika stor. Det går inte se 
någon korrelation med överföringsprotokollet i tabell 14 som det gick i tabell 13. Detta är 
troligtvis ett resultat av hur GStreamer sparade ned överföringar vid användning av TCP. 

6.1.3 Överföringsprotokoll  
I experimentstudien undersöktes om valet av överföringsprotokoll har någon inverkan på 
bildkvaliteten. Detta gjordes genom att använda sig av två olika överföringsprotokoll, UDP 
och TCP. Studien visar att de har en påverkan. Detta kan man se genom att jämföra 
motsvarande parameterkombinationer där endast överföringsprotokoll har ändrats som 
parameter. Skillnaderna mellan överföringsprotokoll visas i tabell 15 för VMAF och tabell 16 
för enkätundersökningen där poängskillnaden är differensen mellan poängen hos de två 
överföringsprotokollen. 
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Poängdifferansen för VMAF tabellen grundas på poängen som erhölls av VMAF algoritmen, 
där ett högre värde innebär bättre bildkvalitet och därav högre poängskillnad innebär större 
bildkvalitetspåverkan. Hur VMAF beräknar poängen beskrivs under kapitlet 3.4.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 15 VMAF 
 
I tabellen framgår det att överföringsprotokoll har en inverkan på bildkvaliteten men inverkan 
är olika beroende på vilket frekvensband, komprimeringstekniker och antalet paketförluster 
som används. I tabellen ser man att parameterkombinationen 5 GHz H.264 med 0% 
paketförluster avviker från de övriga, detta kan vara en konsekvens av att experimentet 
utfördes i normal miljö där utomstående faktorer kan ha påverkat resultatet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 16 Enkätundersökningen 
 
I föregående tabell och denna tabell framgår det att valet av överföringsprotokoll har en stor 
inverkan på bildkvaliteten vid användning av 5GHz frekvensbandet i förhållande till 
frekvensbandet 2.4GHz. Anledningen till detta är att återsändningar av korrupta paket sker 
snabbare i 5 GHz jämfört med frekvensbandet 2.4 GHz. Vid 0% paketförluster sker de 
betydligt färre återsändningar därav spelar överföringsprotokollet mindre roll. 
 
 
 
 

Frekvensband Komprimeringsteknik Paketförluster 
Poängskillnad (UDP 
och TCP) 

5 GHz MJPEG 5% 54,3 

5 GHz MJPEG 10% 54,2 

5 GHz H.264 10% 53,1 

5 GHz H.264 5% 35,2 

5 GHz H.264 0% 30,3 

2.4 GHz H.264 5% 13,3 

2.4 GHz MJPEG 10% 11,7 

2.4 GHz H.264 10% 8 

2.4 GHz MJPEG 5% 7,2 

2.4 GHz MJPEG 0% 4,9 

5 GHz MJPEG 0% 1,3 

2.4 GHz H.264 0% 0 

Frekvensband Komprimeringsteknik Paketförluster 
Poängskillnad  
(UDP och TCP) 

2.4 GHz H.264 5% 38,6 

5 GHz H.264 10% 35,6 

2.4 GHz H.264 10% 35,3 

5 GHz H.264 5% 33,9 

5 GHz MJPEG 10% 6,8 

5 GHz MJPEG 0% 6,7 

5 GHz MJPEG 5% 6,4 

2.4 GHz MJPEG 5% 4,6 

5 GHz H.264 0% 4,6 

2.4 GHz H.264 0% 3,6 

2.4 GHz MJPEG 10% 1,6 

2.4 GHz MJPEG 0% 0,3 
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6.1.4 Paketförluster 
I experimentstudien undersöktes om antalet paketförluster har någon inverkan på 
bildkvaliteten. Detta gjordes genom att använda sig av NetEm för att simulera 
paketförlusterna 0%, 5% och 10%. Studien visar att de har en påverkan. Detta kan man se 
genom att jämföra motsvarande parameterkombinationer där endast paketförluster ändrats 
som parameter. Skillnaderna mellan paketförluster visas i tabellerna nedan.  
 
Poängdifferansen för VMAF tabellen grundas på poängen som erhölls av VMAF algoritmen, 
där ett högre värde innebär bättre bildkvalitet och därav högre poängskillnad innebär större 
bildkvalitetspåverkan. Hur VMAF beräknar poängen beskrivs under kapitlet 3.4.8. 
 

Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Frekvensband 
Poängskillnad 
(0% och 5%) 

UDP MJPEG 5 GHz 53,7 

UDP H.264 2.4 GHz 13,3 

UDP H.264 5 GHz 5 

UDP MJPEG 2.4 GHz 2,4 

TCP MJPEG 5 GHz 1,9 

TCP H.264 5 GHz 0,1 

TCP MJPEG 2.4 GHz 0,1 

TCP H.264 2.4 GHz 0 

Tabell 17 VMAF, 0% och 5% paketförluster 
 

Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Frekvensband 
Poängskillnad 
(0% och 5%) 

UDP H.264 2.4 GHz 55,3 

UDP H.264 5 GHz 52 

TCP MJPEG 5 GHz 18,3 

UDP MJPEG 5 GHz 18,1 

TCP MJPEG 2.4 GHz 18,1 

TCP H.264 2.4 GHz 16,4 

UDP MJPEG 2.4 GHz 16,3 

TCP H.264 5 GHz 11,9 
Tabell 18 Enkätundersökningen, 0% och 5% paketförluster 
 
 

Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Frekvensband 
Poängskillnad 
(0% och 10%) 

UDP MJPEG 5 GHz 53,3 

UDP H.264 5 GHz 22,9 

UDP H.264 2.4 GHz 17,4 

TCP H.264 2.4 GHz 9,4 

UDP MJPEG 2.4 GHz 7,2 

TCP MJPEG 5 GHz 2,2 

TCP MJPEG 2.4 GHz 0,4 

TCP H.264 5 GHz 0,1 
Tabell 19 VMAF, 0% och 10% paketförluster 
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Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Frekvensband 
Poängskillnad 
(0% och 10%) 

UDP H.264 2.4 GHz 44,6 

UDP H.264 5 GHz 39,3 

UDP MJPEG 5 GHz 9,7 

TCP MJPEG 5 GHz 9,4 

UDP MJPEG 2.4 GHz 6,9 

TCP MJPEG 2.4 GHz 2,6 

TCP H.264 2.4 GHz 2,4 

TCP H.264 5 GHz 0,9 
Tabell 20 Enkätundersökningen, 0% och 10% paketförluster 
 

Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Frekvensband 
Poängskillnad 
(5% och 10%) 

UDP H.264 5 GHz 17,9 

TCP H.264 2.4 GHz 9,4 

UDP MJPEG 2.4 GHz 4,8 

UDP H.264 2.4 GHz 4,1 

UDP MJPEG 5 GHz 0,4 

TCP MJPEG 5 GHz 0,3 

TCP MJPEG 2.4 GHz 0,3 

TCP H.264 5 GHz 0 
Tabell 21 VMAF, 5% och 10% paketförluster 
 

Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Frekvensband 
Poängskillnad 
(5% och 10%) 

TCP MJPEG 2.4 GHz 15,6 

TCP H.264 2.4 GHz 14 

UDP H.264 5 GHz 12,7 

TCP H.264 5 GHz 11 

UDP H.264 2.4 GHz 10,7 

UDP MJPEG 2.4 GHz 9,4 

TCP MJPEG 5 GHz 8,9 

UDP MJPEG 5 GHz 8,4 
Tabell 22 Enkätundersökningen, 5% och 10% paketförluster 
 
I tabellerna framgår det att paketförluster har en inverkan på bildkvaliteten men inverkan är 
olika beroende på vilket frekvensband, komprimeringstekniker och överföringsprotokoll som 
används. I vissa fall har paketförlusterna näst intill ingen inverkan, detta kan förklaras med 
att parameterkombinationen lyckas överföra videodatan utan större fördröjningar. 
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6.2 Frågeställning 2 
Analys av frågeställning 2: Vilka mätmetoder finns för att mäta bildkvaliteten hos en 
videoöverföring? 
 
I litteraturstudien har ett antal bildkvalitetbedömningsalgoritmer undersökts, en kort 
beskrivning ges nedan. Dessa beskrivs utförligt under kapitel 3.4. 
MSE och PSNR är två algoritmer som används för att jämföra bildkvaliteten hos en 
komprimerad bild. MSE representerar det genomsnittliga felet mellan luminansvärdet hos två 
motsvarande pixlar i två bilder. PSNR representerar måttet på det största felet som bilden har 
påverkats av. 
SSIM och MS-SSIM är två algoritmer som beräknar likheten mellan två bilder. Algoritmerna 
använder strukturell förvrängning för att estimera perceptuell förvrängning av 
luminansjämförelser [11]. Till skillnad från SSIM är MS-SSIM en uppgraderad version som  
utvärderar bildkvaliteten genom att man skalar ned bilden i olika steg för att simulera olika 
upplösningar. MS-SSIM lägger även på filter för att simulera olika tittaravstånd. I en 
undersökning på hur MS-SSIM förehåller sig till algoritmerna PSNR och SSIM blev resultatet 
att MS-SSIM var bättre i alla testfall [12]. 
ADM-2 är en identifieringsalgoritm som söker efter intervall där den överförda videon skiljer 
sig från referensvideon med ett angivet tröskelvärde och sedan ger ut ett värde för det 
intervallet [31]. 
MOVIE är en algoritm som bedömer rörelser i en video genom att lägga på olika Gabor filter 
på både referensvideon och testvideon för att sedan jämföra resultaten från filerna [13]. 
VIF är en integrerad bildkvalitetsalgoritm som baseras på teorin att informationsförluster 
leder till en sämre bildkvalitet vid videoströmning [3]. Vid ett test visades att VIF korrelerar 
bra med vad människor anser är bra bildkvalitet [14]. 
PEVQ och VMAF är två snarlika algoritmer som jämför varje bild i en testvideo mot 
ursprungliga referensvideon [32]. I tester utfört av Netflix visades det att VMAF förhåller sig 
bättre till människans bedömning av videokvaliteten. 
I tidigare forskning så nämns det att VMAF skulle vara en mer lämplig bildkvalitets 
mätningsalgoritm och att den borde utvärderas i framtida forskning [37].  
Istället för att använda sig av flera enskilda algoritmer för att mäta bildkvaliteten är VMAF att 
föredra eftersom Netflix har implementerat alla fördelar från flera enskilda algoritmer in till 
VMAF vilket underlättar mätningen av bildkvaliteten, vilka algoritmer som VMAF har tagit 
sina fördelar ifrån och hur de har implementerats beskrivs under 3.4.8. 
VMAF är en open source algoritm och dessutom kostnadsfri. Rivalen PEVQ är inte lika lätt att 
få tag i och kräver en licens [38]. 
När resultaten från VMAF och enkätundersökningen jämförs syns det att VMAF oftast ger 
högre poäng än respondenterna. Detta kan vara ett resultat av hur enkätundersökningen 
genomfördes, där respondenterna ansåg att bildkvaliteten på videoöverföringen inte var 
optimal även då det inte var några förändringar. I kombination med hur GStreamer sparade 
ned videoöverföringen felaktigt gör att skillnaderna blir större än förväntat. 
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6.3 Frågeställning 3 
Analys av frågeställning 3: Vilken kvalitet på en videoöverföring kan uppnås beaktandes de 
parametrar och mätmetoder som identifierats? 
 
Experimentstudien gav svar på den tredje frågeställningen: Vilken kvalitet på en 
videoöverföring kan uppnås beaktandes de parametrar och mätmetoder som identifierats? 
Analysen går ut på att jämföra de olika parameterkombinationer för att få fram vilken 
bildkvalitet som går att uppnå vid olika situationer. 
Som beskrivet under kapitel 6.1 ger VMAF mer poäng än enkätundersökningen vid de flesta 
parameterkombinationer. 

6.3.1 Miljö med 0% paketförluster 
I experimentstudien undersöktes vilken kvalitet som kan uppnås vid en videoöverföring med 
olika miljöförhållanden. I tabellerna visas vilken parameterkombination som är att föredra för 
att uppnå högsta bildkvalitet där den med högst poäng är bäst vid 0% paketförluster. Det går 
även att se vilken parameterkombination som är bäst ifall parameterkombinationerna måste 
begränsas, till exempel om det endast går att använda frekvensbandet 5 GHz. 
 
Poängsättningen för VMAF tabellen grundas på poängen som erhölls av VMAF algoritmen, 
där ett högre värde innebär bättre bildkvalitet. Hur VMAF beräknar poängen beskrivs under 
kapitlet 3.4.8. 
 

Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Frekvensband Poäng 

TCP MJPEG 2.4 GHz 100 

TCP H.264 2.4 GHz 99,9 

UDP H.264 2.4 GHz 99,9 

UDP MJPEG 5 GHz 98,9 

TCP MJPEG 5 GHz 97,6 

TCP H.264 5 GHz 95,6 

UDP MJPEG 2.4 GHz 95,1 

UDP H.264 5 GHz 65,3 
Tabell 23 VMAF 
 

Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Frekvensband Poäng 

UDP H.264 2,4 GHz 65,3 

TCP H.264 2,4 GHz 61,7 

UDP H.264 5 GHz 58,1 

TCP H.264 5 GHz 53,6 

UDP MJPEG 5 GHz 50,6 

TCP MJPEG 2,4 GHz 48,6 

UDP MJPEG 2,4 GHz 48,3 

TCP MJPEG 5 GHz 43,9 
Tabell 24 Enkätundersökningen 
 
I tabell 23 framgår det att alla parameterkombinationer utom UDP, H.264 över 5 GHz 
frekvensbandet har en väldigt bra bildkvalitet. Att just denna parameterkombination inte har 
lika hög bildkvalitet är konstigt med tanke på att inga paketförluster har påverkat resultatet. 
Den mest sannolika förklaringen till resultatet är att något okontrollerbart har påverkat 
bildkvaliteten. I tabell 24 visas att respondenterna har bedömt den avvikande 
parameterkombinationen som tredje bäst. Men respondenterna anser att 
parameterkombinationen som resulterar i bäst bildkvalitet vid 0% paketförkuster är UDP, 
H.264 över 2,4 GHz frekvensbandet. 
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6.3.2 Miljö med 5% paketförluster 
I experimentstudien undersöktes vilken kvalitet som kan uppnås vid en videoöverföring med 
olika miljöförhållanden. I tabellerna visas vilken parameterkombination som är att föredra för 
att uppnå högsta bildkvalitet där den med högst poäng är bäst vid 5% paketförluster. Det går 
även att se vilken parameterkombination som är bäst ifall parameterkombinationerna måste 
begränsas, till exempel om det endast går att använda komprimeringstekniken H.264. 
 
Poängsättningen för VMAF tabellen grundas på poängen som erhölls av VMAF algoritmen, 
där ett högre värde innebär bättre bildkvalitet. Hur VMAF beräknar poängen beskrivs under 
kapitlet 3.4.8. 
 

Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Frekvensband Poäng 

TCP H.264 2.4 GHz 99,9 

TCP MJPEG 2.4 GHz 99,9 

TCP MJPEG 5 GHz 99,5 

TCP H.264 5 GHz 95,5 

UDP MJPEG 2.4 GHz 92,7 

UDP H.264 2.4 GHz 86,6 

UDP H.264 5 GHz 60,3 

UDP MJPEG 5 GHz 45,2 
Tabell 25 VMAF 
 

Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Frekvensband Poäng 

TCP H.264 2,4 59,2 

TCP H.264 5 52,7 

TCP MJPEG 2,4 46 

UDP MJPEG 2,4 41,4 

UDP MJPEG 5 40,8 

TCP MJPEG 5 34,4 

UDP H.264 2,4 20,7 

UDP H.264 5 18,8 
Tabell 26 Enkätundersökningen 
 
I en jämförelse mellan tabell 25 och tabell 26 syns felet där VMAF ger en fel bedömning på 
parameterkombinationen med överföringsprotokollet TCP. Det framgår dock i tabell 26 att 
respondenterna föredrar parameterkombinationen TCP, H.264 överfört på 2.4 GHz 
frekvensbandet, denna parameterkombination rankades som näst bäst i överföringarna med 
0% paketförluster.  
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6.3.3 Miljö med 10% paketförluster 
I experimentstudien undersöktes vilken kvalitet som kan uppnås vid en videoöverföring med 
olika miljöförhållanden. I tabellerna visas vilken parameterkombination som är att föredra för 
att uppnå högsta bildkvalitet där den med högst poäng är bäst vid 10% paketförluster. Det går 
även att se vilken parameterkombination som är bäst ifall parameterkombinationerna måste 
begränsas, till exempel om det endast går att använda överföringsprotokollet TCP. 
 
Poängsättningen för VMAF tabellen grundas på poängen som erhölls av VMAF algoritmen, 
där ett högre värde innebär bättre bildkvalitet. Hur VMAF beräknar poängen beskrivs under 
kapitlet 3.4.8. 
 

Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Frekvensband Poäng 

TCP MJPEG 5 GHz 99,8 

TCP MJPEG 2.4 GHz 99,6 

TCP H.264 5 GHz 95,5 

TCP H.264 2.4 GHz 90,5 

UDP MJPEG 2.4 GHz 87,9 

UDP H.264 2.4 GHz 82,5 

UDP MJPEG 5 GHz 45,6 

UDP H.264 5 GHz 42,4 
Tabell 27 VMAF 
 
 

Överföringsprotokoll Komprimeringsteknik Frekvensband Poäng 

TCP H.264 2,4 45,2 

TCP H.264 5 41,7 

UDP MJPEG 5 32,4 

UDP MJPEG 2,4 32 

TCP MJPEG 2,4 30,4 

TCP MJPEG 5 25,5 

UDP H.264 2,4 10 

UDP H.264 5 6,1 
Tabell 28 Enkätundersökning 
 
I tabell 27 är felet med VMAF bedömningen mer tydligt vilket resulterar i att värdena från 
VMAF inte går att lite på i detta fall. Respondenterna i enkätundersökningen anser även här 
att parameterkombinationen som ger bäst bildkvalitet är TCP, H.264 överfört på 2.4 GHz 
frekvensbandet, vilket kan utläsas från tabell 28. 
 
Som beskrivet i kapitel 6.1 syns det att VMAF ger mer poäng än enkätundersökningen vid de 
flesta parameterkombinationer, detta beror delvis på upplösningen där respondenterna 
upplever att bildkvaliteten är dålig även då överföringen har skett utan förändring, medan 
VMAF inte tar hänsyn till upplösningen av kameran utan endast överföringsförluster. 
 
Parameterkombinationen med bäst bildkvalitet i dessa tre paketförlustscenarion är enligt 
respondenterna, TCP, H.264 överfört på 2.4 GHz frekvensbandet. Även VMAF gav denna 
parameterkombination väldigt bra betyg, om komplikationen med resultaten från VMAF 
bortses. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Under detta kapitel ges en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare 
beskrivs studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser 
och rekommendationer samt förslag på vidare forskning. 

7.1 Resultat 
Syftet med studien var att undersöka vilken inverkan olika parameterkombinationer har på 
bildkvaliteten hos en trådlös videoöverföring. Enligt analysen ger VMAF mer poäng än 
enkätundersökningen vid alla parameterkombinationer, detta beror delvis på upplösningen 
där respondenterna anser att bildkvaliteten är dålig även då överföringen skett utan 
förändring utifrån vad kameran ser, medan VMAF inte tar hänsyn till upplösningen av 
kameran utan endast överföringsförluster. I analysen framkommer det att VMAF anser att 
alla parameterkombinationer som använder överföringsprotokollet TCP ger bra bildkvalitet 
och är oberoende av de andra parametrarna. Enkätundersökningen visar inte samma resultat 
när det kommer till TCP, detta har att göra med hur GStreamer sparar ner den överförda 
videon med TCP. Eftersom alla paket kommer fram med överföringsprotokollet TCP lyckas 
GStreamer spara ner varje paket med rätt bildhastighet även om det inte kommer fram i rätt 
tid. VMAF tolkar då att videon har överförts utan några fördröjningar och paketförluster 
vilket resulterar i att VMAF ger högre poäng än vad de egentligen borde fått. Detta gör att 
värdena som fås av VMAF är mindre pålitliga än enkätundersökningen när det kommer till 
parameterkombinationerna med överföringsprotokollet TCP. 
Studien visar att alla parameterkombinationer har olika inverkan på bildkvaliteten. Resultatet 
som fåtts från analysen visar att parameterkombinationerna UDP, H.264 med paketförluster 
är generellt sämre än de parameterkombinationerna med överföringsprotokollet TCP och 
komprimeringstekniken H.264. Det har att göra med hur komprimeringstekniken H.264 
fungerar tillsammans med överföringsprotokollet UDP som vid paketförluster inte tar hänsyn 
om paketet försvunnit. Däremot ger UDP tillsammans med överföringsprotokollet H.264 
mindre eller samma inverkan på bildkvaliteten som TCP med samma parameterkombination. 
Anledningen till detta beskrevs under kapitel 3.3.3, att utan paketförluster kan 
komprimeringstekniken H.264 återskapa alla bilder på rätt sätt vilket den inte kan om vissa 
bilder försvinner.  
Parameterkombinationerna med komprimeringstekniken MJPEG håller nästan samma 
standard som med H.264. Men vid höga paketförluster har MJPEG mindre inverkan på 
bildkvaliteten än H.264. Detta beror på att MJPEG inte tar hänsyn till föregående bilder när 
den återskapar videon. 
I verkligheten går det inte bestämma hur mycket paketförluster som sker, men det går att 
mäta. I en miljö med lite störningar bör parmeterkombinationen UDP, H.264, 2.4 GHz 
användas och i en miljö med mycket störningar är parameterkombinationen TCP, H.264, 2.4 
GHz mer att föredra, detta är baserat på resultaten från enkätundersökningen tillsammans 
med resultaten från VMAF. Anledningen till att 2.4 GHz bandet fick bättre resultat än 5 GHz 
bandet är förmodligen på grund av hårdvaran och testmiljön. 5 GHz frekvensbandet kan få 
mer problem än 2.4 GHz eftersom det är känsligare för miljön, exempelvis så har 5 GHz 
bandet svårare att ta sig igenom väggar vilket leder till att signalen studsar tillbaka och 
därmed genererar mer störningar [34]. En annan anledning kan vara att hårdvaran som 
användes i studien är bättre optimerad för 2,4 GHz frekvensbandet [39]. 
Studien kan användas som mall om vissa parametrar måste begränsas. Ett exempel är att om 
komprimeringstekniken begränsas till H.264 så är parameterkombination UDP, 2.4 GHz att 
föredra vid 0% paketförluster. 
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7.2 Implikationer 
Studien kan användas som mall för att snabbt besluta vilka parametrar som ska användas vid 
specifika användningsområden. Studien visar även att algoritmer kan användas för 
bildkvalitetsbedömning men det krävs att indata inte har förändrats efter överföringen vilket 
visat sig i studien vara svårt att uppnå. 

7.3 Begränsningar 
Studien har genomförts under en begränsad tid. Om mer tid hade funnits så skulle fler tester 
gjorts med olika inställningar på GStreamer. Framförallt för att se till att resultaten som fås 
med TCP blir mer pålitliga. Budgeten på hårdvaran var begränsad vilket ledde till att 
enkätundersökningen genererade lägre resultat än VMAF, eftersom att upplösningen hade 
stor påverkan på betygsättningen av testpersonerna. 

7.4 Slutsatser och rekommendationer 
Eftersom alla parametrar går att ställa in utom paketförlusterna så är slutsatsen baserat på 
vilken parameterkombination som bör användas vid olika nivåer av paketförluster.  

Vid 0% paketförluster bör parameterkombinationen UDP, 2.4 GHz med H.264 användas för 
att få den bästa bildkvaliteten med de parametrar som undersökts i studien. 

Vid 5% och 10% paketförluster bör parameterkombinationen TCP, 2.4 GHz med H.264 
användas för att få den bästa bildkvaliteten med de parametrar som undersökts i studien. 
Denna rekommendation är baserat på resultaten från enkätundersökningen. 

Det är dock svårt att veta vilken grad av paketförluster som på förhand finns i en given miljö 
och förlusterna kan variera. Studiens resultat visar att parameterkombinationen TCP, 2.4 GHz 
med komprimeringstekniken H.264 har minst inverkan när paketförlusterna varierar. 

Hårdvaror och mjukvaror som används för att strömma video har inte undersökts i studien 
men det märktes att de har påverkan när multimediastreamingapplikationen valdes. 
Fördröjningarna var synbart längre i VLC än i GSreamer och därför rekommenderas att 
varsamt välja rätt typ av mjukvaror för att minimera eventuella störning. 

7.5 Vidare forskning 
Vidare forskning kan vara att filma realtidsvideo i högre upplösningar som exempelvis 4K-
upplösning, eftersom komprimeringstekniker blir viktigare vid högre upplösningar, för att 
hålla nere storleken på dataöverföringen. ITU-T har kommit fram med en ny uppgraderad 
version av H.264 som heter H.265. En undersökning visar att H.265 är lämpligare att 
använda sig av vid högre upplösningar vilket kan vara relevant att använda vid strömning av 
video i 4K-upplösning [40]. 
 
Det skulle också vara intressant att strömma video till flera olika mottagare så kallad 
multicast, detta för att kunna utvärdera överföringsprotokollet Real Time Transport Protocol 
som används vid strömning av video i realtid till flera olika mottagare. 
 
För att öka validiteten hos resultaten från den här studien vore det önskvärt att genomföra 
samma experiment fast med annan hårdvara och en annan typ av 
multimediastreamingapplikation. Ett sådant nytt genomförande skulle även öka pålitligheten 
hos mätvärdena från användandet av algoritmen VMAF tillsammans med 
överföringsprotokollet TCP.  
 
Vidare forskning kan även vara att få ut ett värde på hur mycket varje enskild parameter 
påverkar slutresultatet genom att utföra statistik analys och analysera korskorrelation mellan 
olika parametrar. 
  



 

34 

8 Referenser  

[1] Sigma, “Om oss”, Sigma, [Online], Tillgänglig: http://sigma.se/sv/about/,  
[Hämtad: 23 oktober, 2017]. 

[2] B. Bergersen, “Drones and wireless video”, data respons, [Online]. Tillgänglig: 
https://www.datarespons.com/drones-wireless-video/, [Hämtad: 23 oktober, 
2017]. 

[3] Z. Li, A. Aaron, I. Katsavounidis, A. Moorthy, M. Manohara, “Toward A Practical 
Perceptual Video Quality Metric”, Netflix Tech Blog, [Online]. Tillgänglig: 
https://medium.com/netflix-techblog/toward-a- practical-perceptual-video-
quality-metric-653f208b9652, [Hämtad: 21 September, 2017]. 

[4] P. Blomkvist, A. Hallin, Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-
fasmodellen. Stockholm: Maj, 2014. 

[5] Trello, “What is Trello?”, Trello, [Online]. Tillgänglig: 
http://help.trello.com/article/708-what-is- trello, [Hämtad: 27 08 2017]. 

[6] P. Hultén, J. Hultman och L. T. Eriksson, Kritisk tänkande, Malmö: Liber, 2007. 

[7] J. Frnda, M. Voznak, L. Sevcik, “Impact of packet loss and delay variation on the 
quality of real-time video streaming”, Telecommunication Systems, vol. 62, nr. 2, 
s. 265-275, juni 2016. 

[8] J. Frnda, M. Voznak, L. Sevcik, “QoE prediction model for multimedia services in 
IP network applying queuing policy”, Proceedings of the 2014 International 
Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication 
Systems, vol. SPECTS 2014, nr. Part of SummerSim 2014 Multiconference, s. 
593-598, juli 2014. 

[9] A. Bovik (2005) “Handbook of image and video processing”, 2 uppl. Burlington: 
Academic Press. 

[10] Mathworks, ”PSNR”, 2017 [Online]. Tillgänglig: 
https://se.mathworks.com/help/vision/ref/psnr.html [Hämtad: 18 november 
2017] 

[11] J. Panasiuk, L. Kowalczuk,” On bitstream features based perceptual quality 
estimation of HEVC coded videos”, 2015 [Online]. Tillgänglig: http://bth.diva-
portal.org/smash/get/diva2:830985/FULLTEXT01.pdf [Hämtad: 18 november 
2017]. 

[12] Z. Wang, E. P Simoncelli, A. C Bovik, “Multi-Scale Structural Similarity for Image 
Quality Assessment”, Conference Record of the Asilomar Conference on Signals, 
Systems and Computers, vol. 2, s. 1398-1402, november 2003. 

[13] K. Seshadrinathan, A. C Bovik, “Motion Tuned Spatio-Temporal Quality 
Assessment of Natural Videos”, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 19, 
nr. 2, s. 335-350, februari 2010. 

[14] H. R Sheikh A. C Bovik “Image information and visual quality”, IEEE 
Transactions on Image Processing, vol. 15, nr. 2 s. 430-444, februari 2006. 

[15] S. Li, F. Zhang, L. Ma, K. N. Ngan, “Image Quality Assessment by Separately 
Evaluating Detail Losses and Additive Impairments”, IEEE Transactions on 
Image Processing, vol. 13, nr. 5, s. 935-949, oktober 2011. 

[16] D. Jones,” API-Encoders”, Picamera, [Online]. Tillgänglig: 
https://picamera.readthedocs.io/en/release-1.13/api_encoders.html [Hämtad: 
12 november 2017]. 

[17] M. A. Ergin, K. Ramachandran, M. Gruteser, “Understanding the effect of Access 
Point Density on Wireless LAN Performance”, Proceedings of the Annual 
International Conference on Mobile Computing and Networking, s. 350-353, 
september 2007. 

http://sigma.se/sv/about/
https://www.datarespons.com/drones-wireless-video/
https://medium.com/netflix-techblog/toward-a-practical-perceptual-video-quality-metric-653f208b9652
https://medium.com/netflix-techblog/toward-a-practical-perceptual-video-quality-metric-653f208b9652
http://help.trello.com/article/708-what-is-trello
https://se.mathworks.com/help/vision/ref/psnr.html
http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:830985/FULLTEXT01.pdf
http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:830985/FULLTEXT01.pdf
https://picamera.readthedocs.io/en/release-1.13/api_encoders.html


 

35 

[18] J. Lendino, “How to Boost Your Wi-Fi Speed by Choosing the Right Channel”, 
Extreme Tech, 2017. [Online] Tillgänglig: 
https://www.extremetech.com/computing/179344-how-to-boost-your-wifi-
speed-by-choosing-the-right-channel [Hämtad: 5 november 2017]. 

[19] D. Mitrovic, “Video Compression”, The University of Edinburgh, februari 2006 
[Online]. Tillgänglig: 
http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/AV0506/s05612
82.pdf, [Hämtad: 14 november 2017]. 

[20] Axis Communications,” Compression formats”, u.å. [Online]. Tillgänglig: 
https://www.axis.com/global/en/learning/web-articles/technical-guide-to-
network-video/compression-formats [Hämtad: 14 november 2017]. 

[21]  TechTarget,” YUV File Format”, WhatIs, u.å. [Online]. Tillgänglig: 
http://whatis.techtarget.com/fileformat/YUV-Graphics-file-YUV [Hämtad: 17 
november 2017]. 

[22] B. Girod “Overview: Video Coding Standards”, u.å. [Online]. Tillgänglig: 
http://web.stanford.edu/class/ee398b/handouts/lectures/03-
StandardsH261H263.pdf [Hämtad: 17 november 2017]. 

 
[23] I. Frantsalis, O. Wazir, “Prestandautvärdering av Bluetooth och Wi-Fi för en smart hubb”, 

2017 [Online]. Tillgänglig: http://kth.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1108979/FULLTEXT01.pdf [Hämtad: 2 juni 2018]. 

[24] The Linux Foundation, “netem”, 2016 [Online]. Tillgänglig: 
https://wiki.linuxfoundation.org/networking/netem [Hämtad: 7 december 
2017]. 

[25] ITU-T,” Subjective video quality assessment methods for multimedia 
applications”, 2008 [Online]. Tillgänglig: 
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-P.910-200804-
I!!PDF-E&type=items [Hämtad: 18 november 2017]. 
 

[26]  A. Rossholm, "Comparison of Machine Learning Methods for Quality Estimation of 
Videos with Diversity in Temporal, Spatial, and Quantization Domains" i On 
Enhancement and Quality Assessment of Audio and Video in Communication Systems, 
Blekinge Institute of Technology, 2014, s. 207-208. 

[27] Q. Huynh-Thu, M. Ghanbari, “Scope of validity of PSNR in image/video quality 
assessment”, i Electronics Letters, Vol. 44, IET, 2008, s. 800-801. 

[28]  Live, "Laboratory for Image & Video Engineering", The University of Texas at 
Austin, u.å. [Online]. Tillgänglig: 
http://live.ece.utexas.edu/workedOn/current/picture_quality.html [Hämtad: 2 
juni 2018]. 

[29]  M. J. Chen, A. C. Bovik,” Fast Structural Similarity Index Algorithm”, Journal of 
Real-Time Image Processing, vol. 6, nr. 4, s. 281-287, december 2011. 
 

[30] H. R. Sheik, A. C. Bovik, “Image Information and Visual Quality”, i IEEE Transactions on 
Image Processing, Vol. 15, IEEE, 2006, s. 430-444. 

[31] Agilent Technologies, “Agilent Genomic Workbench 6.0 CGH Interactive 
Analysis”, Genomics Agilent, 2010 [Online], Tillgänglig: 
http://www.genomics.agilent.com/files/Manual/G3800-
90008_CGH_Interactive.pdf , [Hämtad: 22 september, 2017]. 

[32]  Opticom,” PEVQ – the standard for perceptual evaluation of video quality”, u.å. 
[Online]. Tillgänglig: http://www.pevq.com/pevq.html [Hämtad: 18 november 
2017]. 

[33]  Data Kunskap, ”Skillnaden mellan TCP och UDP protokoll”, [Online]. 
Tillgänglig: http://www.dator.xyz/Natverk/internet-
networking/69755.html#.WeSwItuHIY0, [Hämtad:16 oktober 2017]. 

https://www.extremetech.com/computing/179344-how-to-boost-your-wifi-speed-by-choosing-the-right-channel
https://www.extremetech.com/computing/179344-how-to-boost-your-wifi-speed-by-choosing-the-right-channel
http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/AV0506/s0561282.pdf
http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/AV0506/s0561282.pdf
https://www.axis.com/global/en/learning/web-articles/technical-guide-to-network-video/compression-formats
https://www.axis.com/global/en/learning/web-articles/technical-guide-to-network-video/compression-formats
http://whatis.techtarget.com/fileformat/YUV-Graphics-file-YUV
http://web.stanford.edu/class/ee398b/handouts/lectures/03-StandardsH261H263.pdf
http://web.stanford.edu/class/ee398b/handouts/lectures/03-StandardsH261H263.pdf
https://wiki.linuxfoundation.org/networking/netem
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-P.910-200804-I!!PDF-E&type=items
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-P.910-200804-I!!PDF-E&type=items
http://live.ece.utexas.edu/workedOn/current/picture_quality.html
http://www.genomics.agilent.com/files/Manual/G3800-90008_CGH_Interactive.pdf
http://www.genomics.agilent.com/files/Manual/G3800-90008_CGH_Interactive.pdf
http://www.pevq.com/pevq.html
http://www.dator.xyz/Natverk/internet-networking/69755.html#.WeSwItuHIY0
http://www.dator.xyz/Natverk/internet-networking/69755.html#.WeSwItuHIY0


 

36 

[34]  Tp-link, “The differences between 2.4 GHz and 5 GHz Wireless”, Tp-Link, 2013 
[Online]. Tillgänglig: https://www.tp-link.com/us/faq-499.html [Hämtad: 17 
Mars, 2018]. 

[35]  GStreamer,” What is GStreamer”, [Online]. Tillgänglig: 
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/application-
development/introduction/gstreamer.html, [Hämtad: 6 november 2017]. 

[36]  Winxdvd,” What is VLC Media Player”, [Online]. Tillgänglig: 
https://www.winxdvd.com/resource/vlc.htm [Hämtad: 6 november 2017]. 

[37] A. Jung, “Comparison of Video Quality Assessment Methods”, 2017 [Online]. 
Tillgänglig: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1135305/FULLTEXT01.pdf [Hämtad: 12 december 
2017]. 

[38]  Opticom, “Licensees”, PEVQ, 2017 [Online]. Tillgänglig: 
http://www.pevq.com/licensees.html [Hämtad: 12 december 2017]. 

[39]  Google,” Using the 2.4 and 5GHz bands”, Google Wifi Help, [Online]. 
Tillgänglig: https://support.google.com/wifi/answer/6293481?hl=en [Hämtad: 
20 januari 2018]. 

[40]  A. Rodrigues,” H.264 vs H.265 – A technical comparison”, Medium, juni 2016 
[Online]. Tillgänglig: https://medium.com/advanced-computer-vision/h-264-vs-
h-265-a-technical-comparison-when-will-h-265-dominate-the-market-
26659303171a [Hämtad: 6 januari 2018] 

 
 
 
 
 

https://www.tp-link.com/us/faq-499.html
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/application-development/introduction/gstreamer.html
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/application-development/introduction/gstreamer.html
https://www.winxdvd.com/resource/vlc.htm
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1135305/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1135305/FULLTEXT01.pdf
http://www.pevq.com/licensees.html
https://support.google.com/wifi/answer/6293481?hl=en
https://medium.com/advanced-computer-vision/h-264-vs-h-265-a-technical-comparison-when-will-h-265-dominate-the-market-26659303171a
https://medium.com/advanced-computer-vision/h-264-vs-h-265-a-technical-comparison-when-will-h-265-dominate-the-market-26659303171a
https://medium.com/advanced-computer-vision/h-264-vs-h-265-a-technical-comparison-when-will-h-265-dominate-the-market-26659303171a

